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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية
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ــس االعمار على  ــروع قانون مجل ــرح مش ــات النيابية لط ــة اخلدم ــتعد جلن  تس
ــاد  ــيوقف حاالت الفس ــروع س ــي البرملان، بينما تؤكد ان هذا املش ــت ف التصوي
ــاوي، ان قانون مجلس  ــة مضر االزيرج ــاريع.وقال عضو اللجن ــرقة في املش والس
االعمار شبه مكتمل وان اللجنة ستقوم خالل االسبوع املقبل بعقد ورشة عمل 
ــا عرضه للتصويت، منوها  ــة حوله مع اجلهات املعنية ليتم بعده اخيرة ونهائي
ــذا القانون مهم جدا النه يحصر  ــان القانون قرئ قراءة اولى وثانية.واضاف ان ه ب
ــرف  ــرا ويكون رئيس الوزراء هو املش ــد مجلس الوزراء حص ــاوالت الكبيرة بي املق
ــروع احملال لهذا  ــا حتى بالتنفيذ، مبينا انه ينص على ان تكون كلفة املش عليه
ــرح اولي الى ٢٥٠ مليونا،  ــس ٥٠٠ مليون، ومت تقليلها من قبل اللجنة كمقت اجملل
ــاريع التي تكون قيمتها اقل فتبقى لدى الوزارات.وبني االزيرجاوي أن هذا  أما املش

القانون سيقلل من الفساد الن الصفقات الكبيرة ستكون بيد رئيس الوزراء.

بغداد /

االربعاء



2محليات

البينة الجديدة / هيثم القيسي
ــاريع  ــركة املش ــاد مدير عام ش أف
ــركته متكنت من  ــة ان ش النفطي
ــة  التفصيلي ــم  التصامي ــداد  إع
ــية الكاملة  ــابات الهندس واحلس
ــروع  ــات التصنيعية ملش واخملطط
تأهيل ١٦ خزاناً في مصفاة الصمود 
ــقف  وبواقع ٩ خزانات من نوع الس
ــقف  ــم و٧ خزانات ذوات الس العائ
ــدس محمود  ــال املهن ــت. وق الثاب
ــوة الفنية  ــي، ان «اخلط عباس عل
ــاءت في ظل توجيه  اجلبارة هذه ج
ــيد وزير النفط األستاذ  ودعم الس
ــماعيل،  ــار اس ــان عبد اجلب احس
ــق عمل من  ــود فري ــالً عن جه فض
هيئة التصاميم التابع للشركة».

واضاف، ان «شركتنا قامت باعداد 
ــات مصفاة  ــم جلميع خزان تصامي

ــة لم  ــات حرج ــود وبقياس الصم
تنفذ سابقاً في القطاع النفطي، 
وخملتلف االنواع والقياسات وبوقت 
ــوء الى اي  ــن دون اللج ــي م قياس
ــر  ــية األم ــة هندس ــركة أجنبي ش
ــداً تخوضه  ــد حتدياً جدي ــذي يع ال
ــة  ــباق الصناع ــي س ــركة ف الش
علي،  املتطورة».وأوضح  ــة  النفطي

ــزة  ــتصدر جاه ــات س ان «اخملطط
ــا  ــل مم ــكل كام ــني وبش للمصنع
ــة  ــرة الزمني ــار الفت ــي اختص يعن
ــركات العداد  ــا الش ــي تطلبه الت
ــا  عليه ــة  واملصادق ــم  التصامي
ــن ٦  ــل ع ــا، ال تق ــادة م ــي، ع والت
ــهر اضافة الى توفير مبالغها  أش
ــن مبالغ  ــن ٥ ٪ م ــل ع ــي ال تق الت

ــركة،  العقود».وأكد مدير عام الش
ــى القائمني على  ــى عل ان «ال يخف
ــة وداعميها في  الصناعة النفطي
ــركة  ــة ش ــز امكاني ــا العزي عراقن
ــاريع النفطية في مواكبتها  املش
ــة  ــة احلديث العاملي ــا  للتكنولوجي
ــذه الصناعة  ــة في ه واملتخصص
ــس  تناف ــركتنا  ش وان  ــيما  س ال 
األجنبية  الشركات  حالياً كبريات 
ــات الفنية  ــتى التخصص ــي ش ف
ــركة  «ش ان  ــية».وبني  والهندس
ــم  وبالدع ــة  النفطي ــاريع  املش
الوزاري املستمر تعد من الشركات 
السباقة الى اعادة تأهيل مصفاة 
ــابقاً) متحدية  الصمود (بيجي س
ــاب ومتجاوزة املعوقات التي  الصع
ــات  ــد عصاب ــرب ض احل ــا  خلفته

داعش االرهابية».
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البينة الجديدة / عامر عبدالعزيز 

اعلنت وزارة التجارة «عن مباشرة 
ــركة العامة  صوامع  ومخازن الش
ــارة احلبوب  بتجهيز املطاحن  لتج
ــة   باحلص ــة  واحلكومي ــة  االهلي
ــة  ــة احلنط ــن خلط ــعة م التاس
ــام  ــر ع ــك «مدي ــد ذل ــررة . اك املق
عبدالرحمن  ــدس  املهن ــركة  الش
ــه تنفيذا  ــان  وقال ان ــي طوف عج
الدكتور  ــارة  التج وزير  لتوجيهات 
ــد اجلبوري باطالق جتهيز  عالء احم
ــن  للمطاح ــعة  التاس ــة  احلص
ــي  ــركة ف ــالكات الش ــارعت م س
الفروع  و املواقع املباشرة بالتجهيز 
ــب  ــق االليات املعتمدة وبالنس وف
ــيرا « ان فروع ومواقع  احملددة . مش
صالح الدين و املثنى و ديالى وبابل 

ــان والكوت  و نينوى وذي قار وميس
ــار  االنب و  ــة  والديواني ــف  النج و 
باشرت بتجهز  املطاحن بالوجبة 
ــررة  املق ــة  احلص ــن  م ــعة  التاس
ــبب احملددة  وبالنس ــة  ــن احلنط م
ــة للمطاحن في  ــح املرون التي متن

ــتالم وعملية تصنيع  عملية االس
«ان  ــان   طوف ــت  ولف  . ــني  الطح
ــالح الدين  ــركته في ص مواقع ش
ــن االهلية  ــت جتهيز املطاح واصل
من خلطة احلنطة املقررة وبكمية   
ــر  ــن ،  وفرع املثنى باش ( ١١٧٦) ط

ــا مت  ــغ م ــن ، وبل ــز املطاح بتجهي
ــن ، و فرع ذي  ــزه (٣٩٢،٨٠) ط جتهي
ــن االهلية حيث  قار  جهز املطاح
ــومر احلكومية  ــز مطحنة س جه
ــن .، وكذلك احلال  ــة (٦٥) ط بكمي
ــل .الفتا» ان  ــان وباب لفرعي  ميس
ــر  ايضا بتجهيز  فرع النجف باش
ــعة من  ــة التاس ــن باحلص املطاح
ــذي  ــي ال ــف األفق ــي النج موقع
ــن ومجمع اخلورنق  جهز ( ٢٤٣ ) ط
ــة  (٤٩٠)  ــذي جهز كمي ــي ال اخملزن
ــي اجملهز الكلي  طن ليكون إجمال
ــن  ط  (  ٧٣٣) ــة  احملافظ ــن  ملطاح
ــر فرع الديوانية بتوزيع  .كما وباش
احلصة التاسعة سلفة ٥٠٪ عدد 
املطاحن اجملهزة ٧ مطاحن بكمية 
ــرع االنبار كمية  ٣٦٦ طن وجهز ف

(١٤٠٠) طن من احلصة التاسعة .

البينة الجديدة / هالة عمار الالمي 

شددت املستشارة القانونية جلمعية 
ــج تعزيز  ــر برنام ــداد ومدي ــاء بغ نس
ــادة وعملية  ــاركة املرأة في القي مش
ــا خالد ، خالل مومتر  صنع القرار رش
صحفي عقد في بغداد ضمن حملة 
ــاندة منظمة  ــراتنا نحميها مبس اس
ــعب النرويجي ، ان  ــاعدات الش مس
مستوى اخلدمات الصحية واالهتمام 
والرعاية باالناث والصحة االجنابية ، 
ــة كورونا  ــار جائح خاصة مع  انتش
ــان من حق  ــات حرم ــه الفتي ، وتواج
التعليم ، وارتفاع نسب التسرب من 
ــبب ممارسات  ــة للفتيات بس املدرس
ــة للطفولة كالزواج  مجتمعية ظامل
ــوح  ــن طم م ــد  حت ــي  والت  ، ــر  املبك
ــت خالد  ــن .وتابع ــات وتقدمه الفتي
ــتمرار النزاعات وما نتج  ــي ظل اس ف
ــبب في  ــا من موجات نزوح، تس عنه
ــاء من معيالت  ــبة النس ارتفاع نس
ــد  ــات، فق ــل واملطلق ــر واالرام االس
ــق  ــون وف ــة ملي ــن ثالث ــاوز عدده جت
وتزداد حتدياتهن  أحصائيات متابعة، 

ــة  ــراءات احلكومي ــف اإلج ــع ضع م
لشبكة احلماية االجتماعية وبرامج 
التمكني االقتصادي وانعدام مشاريع 
ــل  ــدرة للدخ ــاريع امل ــكن واملش الس
ــاء الذاتي لهن، كما  لتحقيق األكتف
ال تزال النساء والفتيات من املكونات 
ــن انتهاكات  ــات الناجيات م واالقلي
ــص اخلدمات  ــاب يعانني من نق االٍره
ــي واحلماية  النفس التأهيل  ــادة  وإع
ــاة وتوفير  ــة ، ومعاقبة اجلن القانوني
ــن الضرر الذي  ــض املنصف ع التعوي
ــطة وداد  ــارت الناش ــن .واش حلق به
ــه الفتيات اخلريجات  الطائي ، تواج
ــود فرص  ــية بعدم وج ــاع قاس اوض
ــبب أنظمة  ــات بس ــل والتعين العم
ــاد عن املوازنات  ــث الفقر واالبتع تأني
ــوع االجتماعي ، مما  ــتجيبة للن املس
ــى وقوع  الكثير منهن ضحايا  أدى ال
ــن قبل  ــريفة م ــر ش ــاومات غي ملس
البعض من أرباب العمل في القطاع 
اخلاص خصوصآ مع ضعف الضمانات 
القانونية التي توفر احلماية لهن ، مما 
واملتميزفي  امللفت  دفعهن للحضور 
ــعبية وانتفاضة  ــات الش االحتجاج

ــكلت انعطافة مهمة  تشرين اذ ش
ــوية العراقية  في تأريخ احلركة النس
النمطية  ــور  الص ــا  ــرت خالله كس
ــا  بأصراره ــاوزت  وجت ــاء،  النس ألدوار 
ــراف والتقاليد التي حتجم دورها  األع
ــي والوطني، وقد  ــاطها اجملتمع ونش
واجهت التهديد بالقتل واالختطاف 
ــراي والتعبير  ــا في حرية ال إزاء حقه
ــام  االعتص ــل  تواص ــزال  الت ــي  وه  ،

ــة  احلكوم ــرات  ــام مق ام ــلمي  الس
ــير استطالع  والبرملان والوزرات، ويش
ــى وجود ٦٠ ٪  صحفي متخصص ال
ــابات اخلريجات عاطالت عن  من الش
العمل .وشددت الطائي الزال العنف 
ــكل  ــاع معدالته يش ــري وارتف االس
خطرآ لوحدة ومتاسك االسرة واجملتمع، 
ــون ضحاياه من  ــآ ماتك ــذي غالب وال
ــاء واالطفال، اذ وصلت احلاالت  النس
ــجلتها احملاكم اخملتصة الى  التي س
ــة، واكثر  ــف حال ــرين ال ٢٠٠٠٠ عش
ــبب األعراف  ــجل بس ــا لم تس منه
ــكوى، كما أن  ــة الش ــف ثقاف وضع
ــرة  ــريع يحمي االس ــاء دون تش البق
العراقية ويردع مرتكبي هذه اجلرائم 
ــباب الرئيسية ألستفحال  أحد االس
الظاهرة، فالزال مشروع القانون منذ 
ــية  ــد اإلرادة السياس ــنوات اليج س
ــراق  الع ــات  وب ــريعه،  لتش ــة  الالزم
ــي  ــه اإلقليم ــن محيط ــآ ع متخلف
ــه قوانني  ــم دول ــرت معظ ــذي اق ، ال
ــرة ، ولألسف  مختصة بحماية االس
جند البعض من صناع القرار نشطني 
ــبات  ــلب املكتس ــدآ فقط في س ج

القانونية االيجابية للمرأة كاحملاوالت 
ــادة ٥٧ التي  ــقاط امل ــرة في أس االخي
ــألم بعد الطالق  متنح حق احلضانة ل
ــخصية رقم  وفق قانون االحوال الش
ــة  ــت املدافع ــنة ١٩٥٩.وقال ١٨٨ لس
ــوية سليمة كرم أذا حتدثنا عن  النس
ــية للمرأة  ــاركة السياس واقع املش
ــات  البيان ــر  ، فتؤش ــرار  الق ــع  وصن
والتقارير اتساع الفجوة بني الرجال 
ــاء في املشاركة في السلطة  والنس
ــبة مشاركة  التنفيذية اذ بلغت نس
ــوزارات ١٪ ، متثلت بوجود  املرأة في ال
ــا  ــر . فيم ــل ٢٠ وزي ــن اص ــني م وزيرت
ــلطة  ــاركة املرأة في الس بلغت مش
ــد  يع ــا  م ــط  فق  ٪٢٥ ــريعية  التش
ــتوري الذي منح  انتهاك للنص الدس
ــن هذه  ــا اليقل ع ــاركة مب ــق املش ح
ــبة وفقا ملبدأ الكوتا ، مع ذلك  النس
ــاء البرملانيات تهميشآ  تواجه النس
ــتبعاد متعمد لهن إزاء  واقصاء واس
ــاء الكتل  ــة الذكورية لرؤس الهيمن
ــاركة  ــت ، فاملش ــي االراء والتصوي ف
في السلطة التشريعية تكاد تكون 

شكلية، وغير مؤثرة .
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البينة الجديدة / هيثم مجيد 

ــس مجلس املفوضني القاضي جليل  حضر رئي
ــورة  ــة الدكت ــس اإلدارة االنتخابي ــان ورئي عدن
ــني  ــس املفوض ــاء مجل ــري وأعض ــالم اجلاب اح
ــيد  ــا عقده رئيس مجلس الوزراء، الس اجتماع
مصطفى الكاظمي، يوم  االحد املاضي،لبحث 
ــرات الفنية إلجراء االنتخابات املبكرة  التحضي
ــن حزيران  ــادس م ــي موعدها املقرر، في الس ف
ــيد الكاظمي،  من العام املقبل.حيث جدد الس

ــة االنتخابات في  ــة مبوعد إقام ــزام احلكوم الت
ــادس من حزيران ٢٠٢١،  موعدها املقرر في الس
ــة،  ــات الدول ــوزارات ومؤسس ــع ال ــه جمي ووجّ
ــات البيروقراطية  ــات واملمارس ــل العقب بتذلي
ــدد  ــن جانبه ش ــة االنتخابات.م ــام مفوضي أم
ــرورة تعاون  ــني على ض ــس مجلس املفوض رئي
ــات الدولة مع مفوضية  كافة الوزرات ومؤسس
ــر احلماية  ــا وتوفي ــاز خططه ــات الجن االنتخاب
ــازن االجهزة  ــب احملافظات ومخ الكاملة ملكات
ــجيل. ــواد االقتراع ومراكز تس االلكترونية وم

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن االنتخابات املبكرة 
ــي مقدمة  ــاءت ق ــا، وج ــة حكومتن ــي مهم ه
ــا احلكومي، إضافة الى كونها مطلباً  برنامجه
ــرين،  ــي ولثورة تش ــعب العراق ــياً للش اساس
ــجالت الناخبني  داعيا املواطنني الى حتديث س

واملشاركة الواسعة في االنتخابات املقبلة.
  وفي نهاية اللقاء اكد رئيس واعضاء  مجلس 
ــتعدادهم الجراء االنتخابات في  املفوضني اس
ــى وضعها  ــا للخطة الت ــدد وفق ــا احمل موعده

اجمللس وبدا بتنفيذها حتضيرا لهذا

ميسان / علي قاسم الكعبي
ــان امس االثنني بانها  أكدت شركة نفط ميس
ــتمرة بعمليات حفر بئر عمارة ١٨ باجلهد  مس
ــني الكابح  ــتخدمة والول مرة الط ــي مس الذات
ــركة  في حفر التجويف الثاني  وقال بيان الش
ــع ضمن خطة احلفر التي  ان عمليات احلفر تق
ــي وبعد اجناز حفر البئر نور   تنفذ باجلهد الوطن
١٨ بنسبة ١٠٠ ٪  وحسب اخلطط  املعمول بها 
والتي من شأنها تطوير اإلنتاج النفطي  ،واشار 

بانة الشركة  باشرت من خالل قسم هندسة 
احلفر التابع لهيأة احلقول  وبالتعاون مع شركة 
احلفر العراقية بتنفيذ اعمال حفر البئر عمارة  
ــارة النفطي  ، منذ منتصف  ١٨ في حقل العم
ــهر اب املاضي .البيان أكد  ان عمليات احلفر  ش
جرت وفق البرنامج املقترح من قبل هيأة احلقول 
ــتخدام الطني الكابح الول  في الشركة ،  باس
ــر التجويف الثاني للبئر ومت  مرة في أعمال حف
ــاوز كافة العقبات املتعلقة بصيانة وتعديل  جت

مواصفات الطني خالل عملية احلفر ..الفتا  الى 
ــق ( ١٨٢١  ــت الى العم ــات احلفر وصل ان عملي
ــي للتجويف الثالث ذو  ــو العمق النهائ )  م وه
ــبع  ــتخدام الطني املش الضغوط العالية باس
ــميته بنجاح  ــني البئر وتس ــت عملية تبط ومت
ــية  ــوادر الهندس ــى أن الك ــان ال ــح البي .واوض
ــف اإلنتاجي  ــر التجوي ــرت بحف ــة باش والفني
ــة املنتجة في  ــى الطبق ــول ال ــر للوص واالخي

مكمن املشرف واخلصيب .
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نينوى  / البينة الجديدة
ــة الكهربائية وزيادة الطاقة  ــل حتقيق األكتفاء الذاتي للطاق من أج
اإلنتاجية في احملطات التوليدية التابعة ملقر الشركة من خالل إعادة 
ــال التأهيل  ــك بعد أكمال أعم ــة الى العمل وذل ــدات التوليدي الوح
ــم الشتاء من  ــتعدادات ملوس والصيانات الدورية وأكمال كافة األس
ــركة كافة تفقد مدير عام الشركة  خالل تظافر جهود مالكات الش
ــمالية املهندس  ــة الكهربائية للمنطقة الش ــة إلنتاج الطاق العام
وليد خالد حسن، محطات كهرباء سد املوصل والتقى مبدير احملطات 
ــالكات احملطة حيث تفقد املدير  ــمير الصواف وم املهندس محمد س
ــد الرئيسي ومحطة السد  العام محطة اخلزن بالضخ ومحطة الس
ــا ووجه املدير العام الى  ــي وأطلع على أعمال الصيانة فيه التنظيم
ــذل املزيد من اجلهود إلعادة الوحدات التوليدية الى العمل من خالل  ب
ــية والفنية في احملطات  ــل املالكات الهندس ــتمر من قب العمل املس
ــة والتقى  ــاء املوصل الغازي ــة كهرب ــر العام محط ــا تفقد املدي كم
ــدس عبد الواحد خلف أنصيف، ومدير  مبدير إنتاج فرع املوصل املهن
ــف احلديدي،  ــدس عمار خل ــل الغازية املهن ــاء املوص ــة كهرب محط
ــي احملطة للوحدات  ــال الصيانة ف ــالكات احملطة وأطلع على أعم وم
ــل كافة العقبات وأيجاد  ــة  حيث أوعز املدير العام الى تذلي التوليدي
ــة الصيانات الدورية وإعادة كافة  ــبة إلكمال كاف كافة احللول املناس
الوحدات التوليدية الى العمل بأسرع وقت ممكن وذلك لزيادة الطاقة 
اإلنتاجية في احملطات التوليدية التابعة ملقر الشركة وذلك لتحقيق 

الصالح العام .

ــي عادل  ــابقا الصيدالن ــل س ــزوراء املعام ــاء ال ــي قض ــكر اهال يش
ــى جهوده  ــات الثاني عل ــاع البلدي ــي مدير قط ــني الفضل عبداحلس
ــاهدنا تواجده في  ــاء الزوراء حيث ش ــه في خدمة اهالي قض املبذول
ــحات وفحص درجة احلرارة للمواطنني  مقدمة املوظفني الجراء املس
ــني الفضلي عندما  ــادل عبداحلس ــا ان الصيدالني ع ــا الحضن وايض
ــم الى بيتهم من  ــل حتتاج الى كادر صحي يزوره ــمع احد العوائ يس
ــة وايضا يتم  ــراء الفحوصات الالزم ــن اصابتهم واج ــل التأكد م اج
ــا من خروجهم  ــني ظهور النتائج خوف ــواد الغذائية حل ــم بامل تزويده
ــواق و هو في مقدمة املوظفني ويتسابقون خلدمة  من املنزل الى االس
ــرف لتلك املناطق حيث انهم حصلوا على نعمه من  االهالي وهذا ش
الرب بحصولهم على مدير قطاع البلديات الثاني ميتاز بكل الصفات 

احلسنة .. شكرا لكم .احنه انحبكم . اجليش االبيض ينقذنا.

سامراء / البينة الجديدة
ــتلزمات الطبية في  ــة األدوية واملس ــركة العامة لصناع بحثـت الش
ــترك  ــادن التعاون املش ــركات وزارة الصناعة واملع ــدى ش ــامراء إح س
ــدوات واحملاضرات  ــي مجال عقد الن ــد التقني في كركوك ف ــع املعه م
التخصصية .جـاء ذلك خالل زيارة وفد من قسم الصيدلة في املعهد 
التقني في كركوك الى مقر الشركة ولقائه مبعاون املدير العام لشؤون 
ــاوي : خالـد محيـي علـوان : حيث أكد األخير ان هذا  املصانع الكيمي
ــترك بني شركات وزارة الصناعة  اللقاء يأتي تطبيقاً ملبدأ التعاون املش

واملعادن ومؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

بغداد / البينة الجديدة

الزراعة  وزارة  ــار  التقى مستش
الدكتور مهدي ضمد القيسي 
ــية في  ــفارة الفرنس بوفد الس
ــيدة  ــم كل من الس بغداد وض
ــارة  املستش ــون)  في ــري  (فالي
ــال الزراعة،  ــة في مج االقليمي
ــي  ــور ابراهيم ــيد عبدالن والس
ــادي،  االقتص ــم  القس ــس  رئي
ــون)  ــني بيرانس ــيد (كيف والس
ــم  القس ــس  رئي ــاون  مع
ــة  ملناقش ــك  وذل ــادي،  االقتص
ــا  ــالن النواي ــذ اع ــدء بتنفي الب
وزارة  ــني  ب ــي  الزراع ــاون  للتع
الزراعة  ووزارة  العراقية  الزراعة 
ــية الذي وقع  ــذاء الفرنس والغ
ــابق في باريس عند  في وقت س
ــيد وزير الزراعة  ــاركة الس مش
ــة  برئاس ــي  احلكوم ــد  بالوف
ــس الوزراء  ــيد رئيس مجل الس
ــة  مناقش ومت  ــا.  فرنس ــى  ال
ــة  ــهادات الصحي ــع الش توقي
يتم  ــي مبوجبها  والت البيطرية 
السماح باستيراد ابقار احلليب 
ــية الى القطاع اخلاص  الفرنس

ــتيراد  اس ــك  وكذل ــي،  العراق
اللحوم واحليوانات احلية لغرض 
ــح وفق الضوابط  التربية والذب
ــات املعمول بها. كما  والتعليم
ــدمي رؤيا من  ــاق على تق ومت االتف
قبل وزارتنا عن مجاالت التعاون 
ــل  ــن اج ــي م ــي والتقن العلم
تطوير وبناء قدرات العاملني في 
القطاع الزراعي من خالل زيارات 
ــي  ومختص ــي  لباحث ــة  علمي
البحثية  ــز  املراك ــى  ال ــوزارة  ال
ــة بالقطاع الزراعي  املتخصص
والبيطري، وكذلك بحث ايجاد 
ــب واالطالع على  ــرص للتدري ف
ــة في  ــات التقني ــض احللق بع
النشاطات الزراعية والبيطرية.
ــاء كل من الدكتور  وحضر اللق
ــعود مستشار  حسني علي س
الوزارة لنشاط الثروة احليوانية، 
ــداد  ــم احل ــد كاظ ــيد رائ والس
ــور  والدكت ــوزارة،  ال ــار  مستش
ــر عام  ــب حمزة مدي ــر حبي ثام
ــرة، والدكتور ميثاق  دائرة البيط
ــر  ــي مدي ــني اخلفاج عبداحلس
ــة احليوانية في  ــم الصح قس

دائرة البيطرة.
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بغداد / البينة الجديدة

أسهم أسطول الشركة العامة 
ــكيالت  للنقل البري / إحدى تش
ــن أعمال النقل  وزارة النقل ضم
ــي  املاض األول  ــرين  تش ــهر  لش
ــيـد  الس ــات  توجيهـ ــب  وحس
نـاصر  ــن  الكابتـ ــل  النقـ ــر  وزيـ
بنـدر الشبـلي ومتابعة السيـد 
ــحمـاني مدير  مرتضى كرمي الش
ــل  ــة للنق ــركة العام ــام الش ع
ــركة  ــطول الش البري حقـق إس
ــه  معـ ــة  املؤتلفـ ــركـات  والش
(٤٨٨٤)  نقلـة على منت شاحنات 
الشركة من موانئ البصرة بإجتـاه 
احملافظـات كافـة تضمنت نقـل 
ــة  متنوعـ ــة  كهربائيـ ــدات  مع
ــمـدة زراعية وكذلك حتقيق  وأس
ــع  ــوي م ــحن اجل ــالت الش منـاق
منـاقالت داخليـة ملـادة الطحني 
وباإلضافة الى نقـل مواد متنوعة 
مع وقود الكـاز.أعـلن ذلك السيـد 
مرتضى كرمي الشحمـاني رئـيس 
ــام  ــر العــ ــس اإلدارة املديـ مجـل
للشركـة العامـة للنقـل البـري 
ــطول الشركـة  وقـال :حقق إس
خـالل شهر تشرين األول املاضي 
ــن ( ٣٦٥ ) ألف طناً  ــر م ــل أكث نق
ــا ( ٥٣٣)  ــوالت منه ــف احلم خملتل
الزراعيـة  ــمـدة  األس ملـادة  نقلة 
من معمل خور الزبير في البصرة 
احملافظات كافة بحمولة  بإجتـاه 

ــن ( ٢١ ) ألف طناً،  ــت أكثر م بلغ
كما بـلغ مجمل نقـالت املعدات 
الكهربائيـة ( ١٧٨) نقلة بحمولة 
ــتة أالف طنـاً  ــت أكثر من س بلغ
ــا  ــاء فيمـ ــح وزارة الكهربـ لصال
ــحن اجلوي  ــدد نقالت الش بلغ ع
ــت  ــة بـلغ ــة بحمولـ (١٢٤) نقلـ
ــح  ــاً لصال ــف طنـ ــن أل ــر م أكث
ــركات  ــوزارات وش ــن ال ــدداً م عـ
ــاص ، كذلـك بلغت  ــاع اخل القط
حمولـة نقل مادة الطحني أكثر 
ــاً وبلغ عدد  ــف طنـ ــن (٢١٥) أل م
ــة لصالح وزارة  نقل مواد متنوع
ــة بحمولـة  ــط (٤٠٢٠) نقلـ النف
ــن (١٢٠) ألف طنـاً  بـلغت أكثر م
ــي (بازيـان/ ــا من مصاف مت نقلهـ
 ( ــة لصيـني ا / ك كو كر / بيـجي
باجتـاه مينـاء أم قصر الشمـالي 
وخور الزبيـر باإلضافـة الى مـادة 
ــاز حيث بـلغ عـدد النقـالت  الكـ
ــيـد  الس ــد  .وأك ــة  نقلـ  (٢٠)
ــرورة  ــحمـاني ض ــى الش مرتـض
ــيق كافـة اجلهود للنهوض  تنس
ــركة  ــطول الش بآليـة عمل أس
ــة  ــراف واملتابع ــالل األش ــن خ م
وحث جميع الفروع على حتقيـق 
ــن من دورات النقـل  أكبر قدر ممك
ــي التحميل والتفريغ وتقليص  ف
كل  دورات  ــدد  ع ــادة  لزيـ ــن  الزم
شاحنـة ملا فيه حتسني مستـوى 
القدرة اإلنتاجيـة وتقليـل الفارق 

الزمني في تنفيـذ العقود.

بغداد / البينة الجديدة
ــعبية دورة تدريبية في تنمية  اقامت دائرة العيادات الطبية الش
ــارات االدارية لتطوير قدرات املوظفني وتنمية قابلياتهم في  امله
ــة ايام .وقال مدير عام دائرة الصحة  ــتمرت خمس هذا اجملال اس
ــعبية الدكتور  العامة املكلف بأدارة دائرة العيادات الطبية الش
رياض عبد االمير احللفي  اقامت دائرتنا ومن خالل شعبة تدريب 
ــي تنمية املهارات االدارية تهدف لتطوير  وتطوير املالكات دورة ف
ــار الى ان  قدرات املوظفني وتنمية قابلياتهم في هذا اجملال  .واش
املشاركني في الدورة والبالغ عددهم ١٢ موظف من املستحقني 
ــام وشعب الدائرة  للترقية خالل العام احلالي من مختلف اقس
ــنة ٢٠٢٠ وهذه الوجبة الثانية  وهي ضمن اخلطة التدريبية لس
ــدورة اال ان العدد الكبير اضطرنا الى  ــابقا عمل نفس ال فتم س
ــار  ــبب جائحة كورونا وملنع انتش ــيمهم الى وجبتني  بس تقس
ــني املوظفني  .واضاف مت القاء  ــدي ب املرض وحتقيق التباعد اجلس
ــا ووظائفها  ــف االدارة وانواعه ــت تعري ــرات التي تضمن احملاض
والتخطيط وانواعه والتنظيم اضافة الى الرقابة والتوجيه من 
قبل املدرب املعتمد رياض وهاب زغير املوظف في شعبة التدريب 

بالدائرة واستمرت خمسة ايام وعلى قاعة الدائرة .
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية

أسسها الراحل  
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ــنة ٢٠٢١ إلى  ــروع قانون املوازنة االحتادية العامة لس ــن املؤمل ان يصل مش م
ــبوع املقبل، استنادا الى وعود حكومية  تلقتها اللجنة  مجلس النواب األس
املالية النيابية.وقال عضو اللجنة املالية شيروان ميرزا، ان جلنته تنتظر وصول 
مشروع قانون موازنة ٢٠٢١ ، وستعمل حال وصوله على إعداد دراسة مفصلة 
ــن بنود املوازنة، ومعاجلة الثغرات إن وجدت فيها ومعرفة قيمة العجز املالي  ع
ــة أن تدرك صعوبة اللجوء إلى  ، أن العجز مهما بلغ، فعلى احلكوم ــنيّ فيها.وب
ــاد البدائل والعمل على تعظيم  ــرة أخرى، داعياً احلكومة إلى إيج االقتراض م

املوارد خالل الفترة املقبلة لتفادي تكرار أزمة الرواتب.
ــام احلالي وهل  ــن موازنة الع ــوس) ما تبقى م ــأل:(وين راحت فل ــعب يس الش
ــة ليعرف  ــابات ختامي ــم يصرف وهل من حس ــة ما صرف ول ــكان معرف باالم

شعبنا احلقائق كما هي بدال من اسلوب «الطمطمة».

بغداد /

االربعاء

اعلن املتحدث باسم حكومة إقليم 
كردستان جوتيار عادل، امس الثالثاء، 
ان وفدا كرديا سيزور العاصمة بغداد 
قريبا.وقال عادل في حديث صحفي، 
ــيزور بغداد،  إن الوفد الكردي الذي س
يريد تقريب وجهات النظر والتوصل 
ــا تبقى من  ــامل يخص م ــاق ش التف
ــنة  ــهر احلالية لعام ٢٠٢٠ وس األش
ــيجهز  ــد س الوف أن  ــاف،  ٢٠٢١.وأض
ــق واألرقام حول صادرات  كافة الوثائ
ــرادات املنافذ  ــة وإي ــم النفطي اإلقلي
ــيتم  ــة وأعداد املوظفني وس احلدودي
ــة االحتادية،  ــى احلكوم ــا عل عرضه
ــن احلكومة  ــراراً م ــر ق ــن ننتظ ونح
بإرسال مبلغ ٣٢٠ مليار دينار وإكمال 
ــرم معها حتى  االتفاق القانوني املب
ــام احلالي، آلن االتفاق مقر  نهاية الع
ــي قانون موازنة ٢٠١٩. على صعيد  ف
ــار األعلى  ــن املستش ــة اعل ذي صل
ــاد  ــتان دلش ــم كردس ــس إقلي لرئي
ــهاب، امس الثالثاء،  إن األزمة مع  ش
ــليمها  بغداد لن حتل حتى اذا مت تس
ــار الى انه  ــا اش ــط، فيم واردات النف
ــون املواطنون  ــز أن يك ــن غير اجلائ م
ــم مبرمى التهديد عند كل  في اإلقلي
ــى  ــة. عل ــية طارئ ــكلة سياس مش
ــف الفتح،  ــف حتال صعيد آخر كش

امس الثالثاء،انه سيستجوب رئيس 
ــي  ــي ف ــى الكاظم ــوزراء مصطف ال
البرملان بشان االستثمار السعودي، 
ــية الى  ــل السياس ــا دعا الكت فيم
ــعودية. الس ــتثمارات  االس ــض  رف

ــعد  ــادي في التحالف س وقال القي
ــف الفتح رفض  ــعيدي ، إن حتال الس
ــعودية  الس ــتثمارات  االس ــابقا  س
ــالء وكل  ــماوة وكرب ــة الس ــي بادي ف
ــعودية  ــه الس ــل في ــتثمار تدخ اس
بالعراق، مبينا ان لدى التحالف رؤية 
ــعودية  ــتثمارات الس ان تكون االس
ــتثمرين عراقيني لرفع  ــد مس على ي
ــعب  البطالة التي يعاني منها الش
ــض  ــباب رف ــاف ان اس العراقي.واض
ان  ــو  ه ــعودية  الس ــتثمارات  االس
لديها ماض في التطبيع مع الكيان 
ــب مع  ــى جن ــا ال ــي جنب الصهيون
ــر املوضوع  ــعى لتمري االمارات، وتس
ــا متهمة في  ــا انه ــي العراق، كم ف
ــي. فيما  ــعب العراق قتل ابناء الش
ــر جولي  ــة التغيي ــو حرك ــد عض أك
أسعد ، أن الديون التي بذمة اإلقليم 
ــي  ــلطة الت ــزاب الس ــا أح تتحمله
أوصلت اإلقليم لالنهيار االقتصادي.

ــة اإلقليم  ــعد ، إن ”حكوم وقال أس
ــدر بحوالي ٢٨  ــدث عن ديون تق تتح
ــرف أين ذهبت هذه  مليار دوالر، والنع
األموال وكيف صرف واملواطن يطلب 

رواتب ٥ أشهر، فيما مت توزيع الرواتب 
ــتقطاع ألكثر من  ــا لنظام االس وفق
ــي  الت ــون  ”الدي أن  ــاف  عامني“.وأض
ــوب أحزاب  ــم ذهبت جلي على اإلقلي
ــتفاد  ــة، ولم يس ــلطة احلاكم الس
ــردي إطالقاً. وفي  ــا املواطن الك منه
ــة  ــت األمان ــة أعلن ــورات احمللي التط
ــوزراء، دعم صندوق  العامة جمللس ال
ــار املناطق احملررة، وتخويل  إعادة إعم

ــة التوقيع على  ــر املالية صالحي وزي
اتفاق منحة مع بنك التنمية األملاني.  
وذكر املكتب االعالمي المانة مجلس 
ــان،  ان مجلس الوزراء،  الوزراء في بي
ــة، صالحية  ــر املالي ــرر تخويل وزي ق
ــاق منحة مع بنك  التوقيع على اتف
التنمية األملاني، لدعم صندوق إعادة 
إعمار املناطق املتضررة من العمليات 
ــني يورو،  ــة، مببلغ ثالثة مالي اإلرهابي

ــاطات الصندوق في إعادة  بشأن نش
النازحني إلى ديارهم.  في وقت جددت 
األمم املتحدة، امس الثالثاء، التزامها 
ــورة اإلنتخابية  بتقدمي الدعم واملش
ــرت بعثة االمم  ــراق. وذك حلكومة الع
املتحدة في العراق ، ان املمثلة اخلاصة 
لألمني العام لألمم املتحدة في العراق 
جينني هينيس- بالسخارت، حضرت 
ــالث ورئيس  ــات الث إجتماعاً للرئاس

ــاء األعلى واملفوضية  مجلس القض
العليا املستقلة لإلنتخابات وتناول 
ــتعداد  اإلجتماع محاور مهمة لإلس
ــي  ــة ف ــرة املقبل ــات املبك لإلنتخاب
ــني  الناخب ــجيل  كتس ــراق،  الع
بايومترياً وفحص النظام األلكتروني 
ــأن األمني  ــج. وفي الش إلدارة النتائ
ــة عثمان الغامني،  ه وزير الداخلي وجّ
ــات،  واملديري ــكيالت  التش ــع  جمي
بضرورة رفع مستوى اجلاهزية، حتى 
ــن وزارة  ــلم امللف األمني م ــم تس يت
ــم الوزارة  ــال الناطق باس الدفاع.وق
ــلم امللف  ــواء خالد احملنا ، إن تس الل
ــل قوات  ــدن من قب ــي داخل امل األمن
ــة هو أمر طبيعي جدا،  وزارة الداخلي
ــم،  ــي كل دول العال ــه ف ــول ب ومعم
ــا العراق،  ــروف التي مرّ به إال أن الظ
ــاون بني  ــى التآزر والتع ــتدعت إل اس
ــاع، فتولدت  ــي الداخلية والدف وزارت
ــي  الت ــات  العملي ــادات  قي ــرة  فك
ــكيالت الدفاع  ــدرات وتش جتمع مق
ــا أكدت جلنة  والداخلية. من جانبه
ــس النواب،  ــن والدفاع في مجل األم
استكمال تقارير جميع اللجان التي 
ــة املاضية. ــت بها خالل املرحل لف كُ
ــد اخلالق  ــة عب ــو اللجن ــال عض وق
ــي  ــان الت ــر اللج ــزاوي، إن تقاري الع
ــتكملت،  كلفت من قبل البرملان اس
ــق في  ــة بالتحقي ــان اخلاص كاللج

ــى املتظاهرين  ــات االعتداء عل عملي
ــف  ــرة والنج ــة والبص ــي الناصري ف
وبغداد، فضالً عن جلان مبواضيع اخرى 
ــة في بعض  ــاع االمني تخص االوض
ــلمت  ــة س ــع أن اللجن املناطق.وتاب
ونتائجها  ــان  اللج ــر  جميع محاض
ــوزراء واجلهات  ــب رئيس ال الى مكت
املعنية. وفي تطور آخر يتوقع القادة 
ــون أن يصدر  ــكريون األمريكي العس
ــميًا  ــد ترامب أمرًا رس ــس دونال الرئي
هذا األسبوع لبدء انسحاب إضافي 
ــتان  ــوات األمريكية في أفغانس للق
ــه منصبه في  ــراق، قبل مغادرت والع
ــؤولني  ا ملس ــي، وفقً ــون الثان ٢٠ كان
ــب  ــي اجلان ــني. وف طلع ــني مُ أمريكي
ــيد، امس  اخلدمي اعلن مصرف الرش
ــتمرار برفع سلف  الثالثاء، عن االس
ــبق وان مت ترويجها  املوظفني التي س
في الفروع .واوضح املكتب االعالمي 
ــمل  للمصرف ، ان اعالن االيقاف يش
الترويج اجلديد فقط ولفترة قصيرة 
ــج  ــتأنف التروي ــرف سيس وان املص
ــاف ان االيقاف  بداية عام ٢٠٢١.وأض
ــابات  حس ــق  تطبي ــراض  الغ ــاء  ج
ــم البطاقات  الفروع املروجة مع قس
ــك  وكذل ــة  االلكتروني ــوات  والقن
ــي  ــام االلكترون ــى النظ ــول ال التح
ــي اجناز  ــهم ف ــدمي الذي سيس للتق

املعامالت خالل ايام.
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كتب اِّـحرر السياسي
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ــرة بعد  ــت آمال العراقيني مباش انتعش
ــس الوزراء  ــا رئي ــوات التي اتخذه اخلط
ــى الكاظمي والتي متثلت اوالها  مصطف
ــيطرة على املنافذ احلدودية  باعالن الس
وغلق ماهو غير رسمي منها وانتعشت 
اكثر عندما سمعوا بأن جهاز مكافحة 
االرهاب سيفرض سيطرته وكذلك تعزيز 

ــاز اخملابرات  ـــ « اطقم» من جه ــذ ب املناف
ــك اآلمال بدأت  ــي لكن يبدو ان تل الوطن
ــفت  ــاً بعد آخر حيث كش ــى يوم تتالش
ــاض ايرادات  ــن انخف ــادر مطلعة ع مص
ــي (٢٠٢٠)  ــة للعام احلال ــذ احلدودي املناف
ــابقة واملضحك  ــوام الس ــة باالع مقارن
ــهدت  ــرادات هذا العام ش ــي ان اي املبك
ــاً بالسنوات  ادنى معدل لاليرادات قياس

ــر املاضية .. بالرغم من وجود (٢٢)  العش
ــر واجلو  ــى البّر والبح ــوزع عل ــذاً تت منف
ــى اكثر من  ــل ايراداتها مجتمعة ال تص
ــاً !!لكن مايصل  ــون دوالر يومي (٢٥) ملي
ر باكثر من ١٠٪  ــة اليقدّ الى خزينة الدول
ــى الى جيوب  ــا يذهب ماتبق ــا فيم منه
ــذة .. ومن هنا فان  ــات واحزاب متنف جه
ــيد رئيس  « البينة اجلديدة» تطالب الس

ــني لها بأن  ــه احلارس األم ــوزراء بوصف ال
ــعب  ــف للش يوعز الى حكومته لتكش
ــكل  ــل مايردنا من ايرادات بش عن مجم
ــنوي .. قولوا لنا كم يأتينا  ــهري أو س ش
ــة واملوانىء واملطارات  من املنافذ احلدودي
ــط  ــب والنف ــة والضرائ ــارات الدول وعق
ــم «  ــة وكفاك ــام الدقيق ر باألرق ــدّ املص

تغليساً» ياحكومة.

@paÖaäÌ¸a@›‡©@Â«@—íÿ€bi@ÚflÏÿßa@k€b�m@H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I
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ــجناء، عن إطالق الرواتب املتوقفة حملتجزي  ــة الس اعلنت مؤسس
ــة االنباء  ــب وكال ــة بحس ــت املؤسس ــل العراق.وقال ــاء داخ رفح
العراقية، إنه مت إطالق الرواتب املتوقفة حملتجزي رفحاء داخل العراق 
ــرين الثاني احلالي. ــي حتى تش ــهر من حزيران املاض ــملت األش ش
ــمل ٤  ــجناء أن إطالق الرواتب املتوقفة ش ــة الس وأضافت مؤسس

آالف من محتجزي رفحاء في الداخل فقط من أصل ٢٩ ألفا.

ــس الثالثاء، من  ــة حيدر العبادي، ام ــذر ائتالف النصر برئاس ح
ــن محتواها  ــبابية م ــرين الش ــراغ انتفاضة تش ــاوالت إف مح
ــراغ انتفاضة  ــالف نحذر من محاوالت إف ــر االئت اإلصالحي.وذك
ــبابية من محتواها اإلصالحي، أو حتويلها اليقونة  تشرين الش
تاريخية مبعزل عن جتسيد أهدافها بجسد النظام السياسي.

واضاف ان الشباب رافعة شعار التغيير.

ــاح  ــاح لق ــن جن ــالن ع ــور اإلع ف
التجارب  ــاز  اجتي ــي  ف ــا  موديرن
ــبة فائقة، بدأت  السريرية بنس
ــى اللقاح  ــال عل ــات تنه الطلب
الواعد، فيما حدد االحتاد األوروبي 
سقفا لسعر اجلرعة يستهدف 

ــركة  ــأنه مع الش التفاوض بش
ــب وكالة رويترز،  املنتجة.وبحس
تريد املفوضية األوروبية التوصل 
ــركة موديرنا  ــع ش ــى اتفاق م إل
لتوريد املاليني من جرعات لقاح 
ــعر أقل من ٢٥ دوالرا  كورونا، بس
ــؤول  مس ــب  بحس  ، ــة  للجرع

ــارك في  في االحتاد األوروبي مش
احملادثات.وقالت شركة موديرنا إن 
لقاحها التجريبي فعال بنسبة 
ــي الوقاية من الفيروس  ٩٤٫٥٪ ف
التاجي، بناءً على بيانات مؤقتة 
من جتربة إكلينيكية في مرحلة 

متقدمة.

¬b‘„@t˝q@ø
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ــفت قيادة العمليات املشتركة عن توصل  كش
ــة  ــة خالل اجتماعاتها ملناقش القيادات االمني
التوتر في ناحية ”ابي صيدا“ الى اتفاق من ثالث 
ــاء النزاعات  ــع االمني وانه ــاط ملعاجلة الوض نق
ــادة،  القي ــم  باس ــدث  املتح ــائرية.وذكر  العش
ــني اخلفاجي ، ان ”القوات االمنية بسطت  حتس
ــيطرتها على ناحية ابي صيدا في محافظة  س
قد اجتماع  ديالى وتشكلت جلنة امنية عليا وعُ
ــادات االمنية ووكاالت  ــى والقي مع محافظ ديال
االستخبارات لتحليل املوقف واسباب اخلروقات 
االمنية املتكررة“.واضاف اخلفاجي أنه ”مت االتفاق 

خالل االجتماع على عدة قضايا للسيطرة على 
ــدد القوات االمنية  ــع االمني، منها زيادة ع الوض
وحترير مذكرات قبض بحق اخلارجني عن القانون 
ــتخباراتي واالمني“، مشيرا  وتفعيل اجلهد االس
ــاركة  ــيطرة عليه مبش الى ان ”الوضع متت الس
ــعبي“.بدوره، اكد  ــد الش القوات االمنية واحلش
ــداهللا احليالي،  ــة ابي صيدا وكالة عب مدير ناحي
ــميا ادارة  ــريع تولى رس ــن الرد الس ــا م أن ”فوج
ــى توجيهات وزير  ــة ابي صيدا بناءً عل امن ناحي
الداخلية كما مت اعطاء صالحيات واسعة لهذه 
ــاء النزاعات  ــع االمني وانه ــوة ملعاجلة الوض الق

العشائرية واعادة االستقرار“.

ــة إيجة في تركيا ان  ــت رابطة مصدري منطق اعلن
ــتيراد األلبان من  ــراق احتل املرتبة االولى في اس الع
ــا ان ”صناعة  ــي تقرير له ــة ف ــت الرابط تركيا.وقال
ــات األلبان صدرت ٢٥٤ مليون دوالر في الفترة  منتج
ــا ان العراق في املرتبة  ــرة من عام ٢٠٢٠، مبين االخي
االولى بصادرات بلغت ٥٢٫٥ مليون دوالر“.وتابعت ان 
”السعودية جاءت ثانيا بصادرات بلغت قيمتها ٤٢ 
ــارات ثالثا بصادرات  ــون دوالر ومن ثم جاءت اإلم ملي
ــاءت رابعا الكويت  ــت ١٦٫٨ مليون دوالر ومن ج بلغ
ــاءت مصر  ــون دوالر وج ــت ١٣٫٦ ملي ــادرات بلغ بص
ــون دوالر، وعدها  ــا بصادرات بلغت ١٢٫١ ملي خامس

الصني سادسا بصادرات تبلغ ٦ ماليني دوالر.

�aÖÜ™@�aä»ç@“ÜËném@biÎâÎcÎ@ıaäí€a@pbj‹ü@ıÜi@NN@b„äÌÖÏfl@Äb‘€

  كشف محافظ كركوك راكان اجلبوي 
ــن الكاظمي  ــا م ــة تلقاه ــن وثيق ع
يطالب فيها االخير احملافظ بتسليم 
ــوزارة املالية  ــدى املباني التابعة ل اح
ــن قبل قيادة  ــغولة م العراقية واملش
ــات كركوك املتقدمة الى قوات  عملي
ــي  الدميقراط ــزب  واحل ــمركة  البيش

الكردستاني!.

’Ó‹»m@ÊÎÖ@Âfl @Ènibïa@Â‹»Ì@kˆb„
b„ÎâÏ◊@êÎäÌb–i

ــم العبودي  ــب نعي ــن النائ   اعل
ــروس كورونا. ــه بفاي ــن اصابت ، ع

ــدة له  ــي تغري ــودي ف ــال العب وق
ــخيص اصابتي  على تويتر، مت تش
ــد العبودي  ــروس كورونا.وأك بفاي

أنه سيضطر الى احلجر املنزلي. 
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يونس محمود رئيسا 
لنادي الجامعة

ــاك  نوف ــي  الصرب ــدأ  ب  - ــدن  لن
أوال حملته  ــف  ــش املصن ديوكوفيت
نحو معادلة رقم السويسري روجيه 
ــاب في  ــدد األلق ــن حيث ع ــدرر م في
بطولة املاسترز اخلتامية التي جتمع 
ــة العبني  ــل ثماني ــنويا بني أفض س
ــم، بقوة من خالل الفوز  خالل املوس
ــي  األرجنتين ــد  اجلدي ــد  الواف ــى  عل
دييغو شفارتسمان ٦-٣ و٦-٢ اإلثنني 
ــات مجموعة  ــتهل منافس في مس

«طوكيو ١٩٧٠».
ــش أي صعوبة  ــد ديوكوفيت ولم يج

ــى  عل ــوزه  ف ــد  جتدي ــي  ف ــر  تذك
شفارتسمان، املشارك في البطولة 
ــبق له أن  ــد أن س ــى، بع ــرة األول للم
ــم  تغلب على األرجنتيني هذا املوس
ــف نقطة  ــي دورة روما األل ــي نهائ ف
للماسترز، محققا انتصاره السادس 
ــت  ــى ابن الـ٢٨ عاما من اصل س عل

مواجهات بينهما حتى اآلن.
ــدرر الذي يتعافى  ــي ظل غياب في وف
ــتكون  ــي ركبته، س ــة ف ــن جراح م
ــام ديوكوفيتش  ــة متاحة أم الفرص
ــري من  ــم السويس ــادل رق لكي يع
ــاب (٦) ورفع الكأس  حيث عدد األلق

للمرة األولى منذ ٢٠١٥.ووزع الالعبون 
ــم  ــى باس ــني، األول ــى مجموعت عل
ديوكوفيتش  «طوكيو ١٩٧٠» وتضم 
ــندر  ألكس واألملاني  ــمان  وشفارتس
زفيريف بطل ٢٠١٨ والروسي دانييل 
ــم «لندن  ــة باس ــف، والثاني مدفيدي
٢٠٢٠» وتضم اإلسباني رافايل نادال 
والنمسوي دومينيك تييم واليوناني 
ــيباس حامل  ــتيفانوس تسيتس س

اللقب والروسي أندري روبليف.
ــا املركزين األولني في  ويتأهل صاحب
ــى الدور نصف  كل من اجملموعتني إل
ــي تقام  ــة الت ــن البطول ــي م النهائ

ــي لندن خلف أبواب  للمرة األخيرة ف
ــات فيروس  ــبب تداعي ــدة بس موص
ــا  ــل انتقاله ــتجد، قب ــا املس كورون

العام املقبل إلى تورينو في إيطاليا.
واحتاج ديوكوفيتش الذي عادل الرقم 
ــي املسجل باسم األميركي  القياس
ــامبراس بإنهائه ستة أعوام  بيت س
ــدارة تصنيف رابطة احملترفني،  في ص
ــة لكي ينهي  ــاعة و١٨ دقيق الى س
ــمان الذي  ــع شفارتس ــه م مواجهت
ــن البطولة  ــاب فيدرر ع ــاد من غي أف
ــا للمرة  ــز بطاقته فيه ــي يحج لك

األولى في مسيرته.

كربالء / عبد االمري الكرعاوي 

واحد من ابرز املدربني في لعبة املالكمة 
ــرف  صاحب االجنازات الكبيرة والذي اش
على تدربيب املنتخب الوطني ومنتخب 
الشباب وفريق كربالء وخرج العديد من 
ــد الكثير من  ــني وحص ــني الدولي الالعب
ــة بطاقته  ــات الفضية والبرونزي املدالي

الشخصية تقول
• محمد صاحب عباس 

• تولد ١٩٦٣م
• مدرب فريق كربالء في املالكمة 

• كيف كانت بدايتك في التدريب ؟
ــع التدريب عام ١٩٩٨م  • بدايتي كانت م

وحلد االن.
• أي نادي دربت ؟

ــالء  ــق كرب ــب فري ــى تدري ــرفت عل • اش
وفريق نادي اجلماهير ومنتخب الشباب 

واملنتخب الوطني العراقي.
• هل انت حاصل على شهادة تدريبية ؟

• نعم حاصل على شهادة تدريبية وهي 

ــي املالكمة  ــتر الدولية وف ــهادة دوس ش
ــهادات  ــى الكثير من الش وحصلت عل

االخرى في عالم التدريب.
• ما هي اجنازاتك ؟

ــى الصعيد احمللي منها  • لي اجنازات عل
ــئني وحصلت على  بطولة العراق للناش
ــباب  ــي وكذلك بطولة الش املركز الثان
حصلت على املركز الرابع على مستوى 
ــة العراق  ــى بطول ــراق وحصلت عل الع
ــاز فردي حيث  ــني وهذا هو اجن للمتقدم
حصل ثالثة مالكمني على املركز الثاني 

على العراق وكذلك حصلت على بطولة 
العرب في مصر مع مداليات برونزية.

• كيف ترى مستوى اللعبة حالياً؟
ــبب قلة الدعم  ــس على ما يرام بس • لي
املادي وعدم وجود قاعة للتدريب وكذلك 
ــب الوطني الذي لم يحصل على  املنتخ
ــدة تدريب وفي  ــة وقاع ــزات رياضي جتهي
ــاد العراقي  ــد االحت ــاء ناش ــة اللق نهاي
ــة  ــباب بااللتفات ــة و وزارة الش للمالكم
ــنى  والدعم لأللعاب الفردية حتى يتس

لنا احلصول على الوسام االوملبي.

تأهل احلدود إلى دور الـ ١٦ من 
بطولة كأس العراق بصعوبة 
ــى مضيفه  ــه عل ــد تغلب بع
ــركالت الترجيح (٢-١)  بابل ب
ــت األصلي  ــد نهاية الوق بع

بالتعادل بنتيجة (١-١).
ــاراة بقوة  املب ــدود  احل ــل  دخ
ــوز باكراً  ــق الف ــاول حتقي وح
ــا اخترق منار طه دفاع  بعدم
ــدد كرة سريعة  املنافس وس
ــم األمين  ــرت بجانب القائ م

ملرمى احلارس.
بعدها مباشرة الحت فرصة 
التقدم مجدداً للحدود لكن 
املدافع رضا نصر اهللا الهارب 
ــدد الكرة بني  ــن الرقابة س م

أحضان احلارس.
ــوط األول   ومع انتصاف الش
ــف وحاول  ــن أداء املضي حتس
ــه محمد علي إحراز  مهاجم
ــدم لفريقه لكن  ــدف التق ه
ــة  عارض ــت  عل ــديدته  تس

مرمى حيدر محمد، لينتهي 
ــني  ــلبياً ب ــوط األول س الش

الفريقني.
ــع  ــي دف ــوط الثان ــي الش ف

ــر جبار بالالعب  املدرب مظف
ــكل  ــادل الذي ش ــر ع منتظ

ــراً على دفاعات  ضغطاً كبي
ــل أكثر من مرة إلى جانب  باب

ــد  حملم ــرة  اخلطي ــاوالت  احمل
ــد الرضا  ــني عب عباس وحس

ومنار طه.
ــح مهاجمو بابل  باملقابل جن
ــدود  ــاع احل ــة دف ــن مباغت م
ــت  انته ــدة  مرت ــة  بهجم
ــدم األول بأقدام  ــدف التق به
ــد  ــر محم ــه اخلطي مهاجم
ــة ٧٠، لكن  ــي في الدقيق عل
احلدود ضغط إلدراك التعادل 
وهو ما حتقق في الدقيقة ٨٥ 
ــدام محمد عباس ليلجأ  بأق

الفريقان لركالت الترجيح.
الترجيح  ركالت  ــمت  وابتس
ــارة كبيرة إثر  للحدود بعد إث
ــة ركالت  ــة بابل ألربع إضاع
ــر حلارس  الكبي ــق  التأل بعد 
احلدود حيدر محمد وتصديه 
لركلتني مقابل إضاعة احلدود 
لثالث ركالت حيث جنح رضا 
اهللا نصر والنيجيري جوزيف 
ــم املباراة  ــي حس ــان ف نثالي

للحدود.

ــاخ رئيس  ــو - قال توماس ب طوكي
ــة الدولية االثنني  ــة األوملبي اللجن

ــرة جدا»  ــة كبي ــعر «بثق ــه يش إن
ــجعني  ــي إمكانية حضور املش ف
ــات  منافس ــة  معقول ــداد  وبأع
ــل وذلك بعد  ــام املقب األلعاب الع
ــوجا  ــيهيدي س اجتماع مع يوش

ــان حيث تصافح  رئيس وزراء الياب
الرجالن باستخدام قبضة اليد.

ــة  للجن ــس  كرئي ــاخ،  ب ــب  وذه

ــى اليابان في  ــة الدولية، إل األوملبي
ــني ملقابلة منظمي  ــارة ملدة يوم زي
ــة طرق مكافحة  األلعاب ومناقش
ــار فيروس كورونا ومجموعة  انتش

من األمور األخرى.

ــذه أول زيارة لباخ إلى العاصمة  وه
ــينزو  ــراره مع ش ــة منذ ق الياباني
ــابق  ــس وزراء اليابان الس ــي رئي آب
ــل  ــي بتأجي ــارس/آذار املاض ــي م ف
ــبب مخاطر  األلعاب إلى ٢٠٢١ بس

الفيروس.
وحتدث سوجا وباخ أثناء ارتدائهما 
كمامة بيضاء اليوم االثنني. وشدد 
ــوجا، الذي تولى منصبه خلفا  س
ــبتمبر/أيلول املاضي،  ــي س آلبي ف
ــتضافة األلعاب  على التزامه باس
ــى العمل عن  ــه يتطلع إل ــال إن وق
ــة األوملبية  ــاخ واللجن ــب مع ب كث

الدولية على االستعدادات.
ــي وقت  ــاخ الصحفيني ف ــغ ب وأبل
ــاون بني  ــيحدث تع ــه س ــق أن الح
ــة  ــان واللجن ــي الياب ــني ف املنظم
ــة احلدث  ــة إلقام ــة الدولي األوملبي

بشكل آمن.
وقال باخ «هذا يجعلنا نشعر بثقة 

كبيرة جدا في وجود مشجعني».
وسيزور باخ أيضا االستاد الوطني، 
ــيلتقي مع  ــي حديثا، وس الذي بن

يوريكو كويكي حاكمة طوكيو.
ــن أهم محاور اجتماع باخ  وتتضم
مع املسؤولني في اليابان إمكانية 
باحلضور  ــجعني  للمش ــماح  الس
ــب الطرق  إلى املالعب وما هي أنس

الستضافة آمنة ألكثر من ١١ ألف 
رياضي من أنحاء العالم.

ــب حاليا  ــاخ أنه من الصع وأكد ب
معرفة حجم التكاليف اإلضافية 

جراء تأجيل احلدث بصورة دقيقة.
ــبوع واحد  وتأتي زيارة باخ بعد أس
ــتضافة  ــاح طوكيو في اس من جن
ــاز حيث اختبر  ــاء دولي للجمب لق
املنظمون مجموعة من اإلجراءات 

ملكافحة انتشار كوفيد-١٩.
ــار باخ إلى أنه رمبا يفرض على  وأش

ــاب احلصول  ــاركني في األلع املش
على لقاح كورونا.

ــيبذل قصارى  ــه س ــاخ إن ــال ب وق
جهده من أجل حصول املشجعني 
ــاح كورونا  ــاد على لق ــي األوملبي ف

أيضا.
ــركة فايزر األسبوع  وجاء إعالن ش
املاضي أن لقاحها التجريبي فعال 
بنسبة تزيد على ٩٠ في املئة وفقا 
لنتائج التجارب األولية، ليزيد آمال 

وجود املشجعني في األوملبياد.

ــع باخ  ــل لقائها م ــان قب ــي بي وف
ــة طوكيو إن  قالت كويكي حاكم
ــيء من  ــتفعل كل ش مدينتها س
ــي  ــع إجراءات ضد تفش ــل وض أج
ــار حتى  ــريع االنتش ــروس س الفي
ــور الدورة بيئة صحية  تتوفر جلمه

آمنة.
ــع  ــا تتطل ــي أنه ــت كويك وأضاف
لتنظيم األلعاب ليكون ذلك مبثابة 

«انتصار» على الفيروس.
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ــط ذي قار لكرة  ــركة نف أحرز فريق ش
ــة  بطول ــب  لق  ، ــاالت  بالص ــدم  الق
املؤسسات احلكومية باحملافظة التي 
ــاركة  ــة ذي قار مبش ــا جامع نظمته
ــات  ــرق ضمت أغلب املؤسس ثمان ف
. ــار  ق ذي  ــي  ف ــة  احلكومي ــر   والدوائ

ــار باللقب  ــط ذي ق ــج نف ــاء تتوي وج
ــة ، بعد  ــق الصح ــاب فري ــى حس عل
ــتة  ــاراة مثيرة انتهت لصاحله بس مب
ــد ، ليكون  ــل هدف واح ــداف مقاب أه
ــد لقب بطولة  ــك أوّل فريق يحص بذل

ــني  متتالي ــمني  ملوس ــات  املؤسس
ــهيد  ــب بطولة الش ــرازه لق بعد إح
ــي . ــام املاض ــي الع ــناوة ف ــذر ش  من
ــد  احم ــار  ق ذي  ــط  نف ــب  الع ــال  ون
ــل العب في  ــتار لقب أفض ــد الس عب
البطولة ، فيما ظفر زميله في الفريق 
ــارس . ــزة افضل ح ــد بجائ ــر مؤي  عم
ــج للفريق  ــم التتوي ــت مراس  واقيم
الفائز ، وسط حضور رئيس جامعة ذي 
قار ورئيس االحتاد الفرعي لكرة القدم 
وأعضاء مجلس إدارة شركة نفط ذي 

قار وعدد من الشخصيات الرياضية ، 
ن مدير عام الشركة املهندس  فيما ثمّ
علي خضير النجاحات املتوالية التي 
ــركة نفط ذي قار ،  حتققها رياضة ش
معرباً عن أمله بتحقيق لقب بطولة 
ــة  ــركات العراقي ــوبر للش كأس الس
ــركة طرفاً  ــيكون فريق الش ــي س الت
ــركة احلفر  ــى جانب فريق ش فيها إل
ــذي يجمع  ــب ال ــي املرتق ــي النهائ ف
ــداد يوم  ــي العاصمة بغ ــني ف الفريق

السبت املقبل .
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فاهم حسن فتاح 

ــم نكن يوما  ــان أنه اليؤعبد ول ــة عند اإلنس ــة معروف  بديهي
ــط وال غيره. ولكن عندنا  ــدا الحد ألننا ال نعبد إال أهللا فق عبي
ــني ونعلم أن كل  ــة األطهار والصاحل ــس  األنبياء واألئم تقدي
ــط ويوم تبيض  ــع اهللا لقائه وعمله فق ــان على دينه وم انس
وجوه وتسود وجوه وما شاء اهللا على مسؤولينا. نتمنى لهم 
ــان بعمله وما  ان تكون بيضاء بعملهم لكن يبقى ذكر اإلنس
ــه وترك أثرا قيما  ــن عمل ينتفع به والذي قام ب ــدم لدنياه م ق
ــه الذي هو فيه  ــعبه أو محيط ــا ونافعا يذكر به من ش وطيب
ــا وغيري ملا نراه  ــر معتقده ودينه أذكر كل ذلك وان وليس لذك
ــباب والرياضة  من اإلهمال املتعمد في ضل تعاقب وزراء الش
ــالم الرياضي  ــة اقول نحن اإلع ــام اإلدارية كاف ــدراء األقس وم
ــام قبر املرحوم (عمو بابا   ــور وعامة الناس املارة من ام واجلمه
ــس ومخجل  ــتغيث وفي وضع بائ ــو يس ــيخ املدربني وه ) ش
ــن اجلدران  ــى احمليط به م ــيم إضافة إل ــدمي والتهش ــن الته م
ــوب والنواقص  ــره الكثير من العي ــفلية املتهالكة وغي الس
ــمع التصريحات من املسؤولني بأننا سنعمل كذا  ودائما نس
ــويف واضح  ونعمل االدامة والترميم قريبا وبهكذا وعود وتس
ــهر والسنني من الزمن ومن ايام محمد جعفر  متر األيام واالش
ــني عبطان مرورا إلى احمد  رياض والى صاحب  إلى عبد احلس
ــدراء الكثير  ــان درجال ومن امل ــة  الكابنت عدن ــة الثقيل الترك
وتصريحاتهم ( الرنانة) ويزداد اخلراب بفعل اإلهمال واالحوال 
اجلوية القاسية عندنا وعدم اإلدارة اليومية زائدا رداءة العمل 
ــادا  ــن بدايته واهللا اعلم كم صرف عليه وكم كان فيه فس م
ــل او املدير النظر إليه وهم  ــا ثم إال يخجل الوزير اوالوكي مالي
ــاد املركزي للكرة  ــى مبنى الوزارة ثم اين االحت ــي طريقهم إل ف
ــذا الرمز الذي  ــؤوليته االهتمام به ــدم وهو أيضا من مس الق
خدم الكرة والالعبني وحتى االحتاد وحقق للعراق الكثير العبا 
ــوبا  ومدربا ونقول اخلجل مطلوب ألن املرحوم لم يكن محس
ــى اي جهة حزبية وال حتى دائرة حكومية وإمنا كان عراقيا  عل
ــر من والءه لعائلته وكان  ــا وحتى والءه كان للكرة أكث مخلص
ــه إلى أمريكا  ــافرت عائلت ــمعة بالده وس حزبه الالعبون وس
نتيجة أحداث (٢٠٠٦ ) لكنه بقى رغم مرضه بالسكر القدمي 
ــئني وكان دائما  ــة للبراعم والناش وعندما توفى خلف مدرس
يردد أرى ابني ( وسام ) بينهم واليوم تئن مدرسته من اإلهمال 
والهجرة للبراعم الذي طالها حالها حال قبره وهذه املدرسة 
ــي وإبراهيم بايش  ــت لنا من الالعبني ومنهم مهند عل أخرج
ــم ومحمد داود إضافة إلى تتلمذ أكثر الالعبني  ومحمد قاس
ــي ومازالوا يتذكرونه بكل  ــالل الثمانينيات من القرن املاض خ
خير ويحنون اليامه رغم قسوته في التدريب ويصفونه مبدرب 
ــرين للعراق ثم نتساءل إال ميكن تخصيص فالح  القرن العش
ــة تقي القبر وباقي  ــجار ضلي لتنظيم احمليط بالقبر وزرع أش
البناء من حرارة الصيف وتداعيات العمل الفاشل حال القبر 
ــاقط طابوقة بعد  كحال قبور أحبتنا في النجف حيث تتس
ــل فاعل وانعدام  ــور اخرى جديدة بفع ــرى وتتحول إلى قب اخ
ــرب يتمنون أن يكون  ــالق هنالك الكثير من الالعبني الع األخ
ــى البحرين  ــلطان حارس مرم ــره عندهم منهم حمود س قب
وهداف اخلليج جاسم يعقوب وعدنان القحطاني السعودي 
ملا له من املكانة التدريبية ونختم باعادة الطلب إلى الكابنت 
ــباب والرياضة ومدراء األقسام اإلدارية  عدنان درجال وزير الش
كافة واالحتاد العراقي لكرة القدم  بتوفير اخلدمات من فالحني 
ــة من بعض النفوس الضعيفة التي تعبث بالسياج  وحراس
ــياج احمليط بالضريح بعد  اخلارجي ورمي النفايات داخل الس
ــي فهل  في هذا  ــعب الدول ــاراة تقام على ملعب الش كل مب

صعوبة او مشكلة توئثر على ميزانية البلد .

القبور لها حرمتها 
عند اهللا 

÷aä»€a@êd◊@ÔˆbË„@Â‡r€@âÎäΩa@Ú”b�i@ÖÎÜßa@|‰∑@|Óu6€a@p˝◊â

باخ واثق من حضور اِّـشجعني ألوِّـبياد طوكيو

ــة الهيئة  ــادي اجلامعة وفاز برئاس ــوم انتخابات ن ــت الي أقيم
اإلدارية الدولي السابق يونس محمود.

ــن يونس محمود  ــن فوز كل م ــج االنتخابات ع ــفرت نتائ وأس
وسميرة عبد الرسول وعلي مسير وعلي عبيد وزياد طارق وأثير 

عبد الكرمي ووالء طارق.
ــت حديثا،  ويعد نادي اجلامعة من األندية األهلية التي تأسس
ــن دوري الدرجة األولى  ــدم يلعب ضم ــكل فريقا لكرة الق وش

يقوده املدرب الدولي السابق سامر سعيد.

الحاصل على شهادة دوسرت الدولية َّـ اِّـالكمة
محمد صاحب / مدرب اِّـنتخب الوطني العراقي ومنتخب الشباب وفريق نادي كربالء باِّـالكمة

ديوكوفيتش يقطع أول شوط نحو معادلة فيدرر

 وكاالت / 

 وكاالت / 

 وكاالت / 

 ذي قار / 



البينــة   / / وكاالت  واشــنطن 
الجديدة

ــي امس  ــؤول أميرك ــال مس  ق
ــني إن الرئيس دونالد  االول االثن
ــب خيارات ملهاجمة  ترامب طل
املوقع النووي اإليراني الرئيسي 
قرر  ــه  ــي لكن املاض ــبوع  األس
ــدم اتخاذ  ــي نهاية املطاف ع ف
ــؤول  ــوة املثيرة.وقال املس اخلط
ــب خالل  ــدم الطل ــب ق إن ترام
البيضاوي  اجتماع في املكتب 
ــار  كب ــع  م ــس  اخلمي ــوم  ي
ــاعديه لألمن القومي، مبن  مس
فيهم نائب الرئيس مايك بنس 
ــر الدفاع  ــال وزي ــم بأعم والقائ
كريستوفر ميلر واجلنرال مارك 
األركان  ــة  هيئ ــس  رئي ــي  ميل
أن يسلم  املقرر  املشتركة.ومن 
ــذي يطعن في نتائج  ترامب، ال
نوفمبر/ ــن  الثالث م انتخابات 

ــلطة إلى  ــرين الثاني، الس تش
املنتخب  ــي  الدميقراط الرئيس 
ــي ٢٠ كانون الثاني  جو بايدن ف
املقبل.وأكد املسؤول تقريرا عن 
االجتماع في صحيفة نيويورك 
تاميز التي ذكرت أن املستشارين 

ــدم املضي  ــب بع ــوا ترام أقنع
قدما في تنفيذ الضربة بسبب 
ــع. ــراع أوس ــوب ص ــر نش خط

ــؤول «طلب خيارات.  وقال املس
ــرر  ــيناريوهات وق ــوه الس أعط
ــاف عدم املضي  في نهاية املط
قدما».وأمضى ترامب السنوات 
ــته وهو ينتهج  األربع من رئاس

ــران  إي إزاء  ــددة  مش ــة  سياس
ــاق النووي  ــحب من االتف وانس
ــاوض عليه  ــذي تف ــي، ال اإليران
سلفه الدميقراطي باراك أوباما، 
وفرض عقوبات اقتصادية على 
ــعة من األهداف  مجموعة واس
ــه احلصول  ــاء طلب اإليرانية.وج
ــن  ــوم م ــد ي ــارات بع ــى خي عل

تقرير للوكالة الدولية للطاقة 
املتحدة  ــألمم  ل التابعة  ــة  الذري
ــران انتهت من نقل  أظهر أن إي
ــلة من أجهزة الطرد  أول سلس
ــأة  ــزي املتقدمة من منش املرك
ــا  موقعه ــي  ف األرض  ــوق  ف
الرئيسي لتخصيب اليورانيوم 
ــت األرض، في  ــأة حت ــى منش إل

النووي  انتهاك جديد التفاقها 
ــال علي  ــوى الكبرى.وق مع الق
املتحدث  ــفي  يوس ــر  مي ــا  رض
ــة لدى  ــة اإليراني ــم البعث باس
ــورك إن  ــي نيوي ــدة ف األمم املتح
ــران النووي مخصص  برنامج إي
ــلمية  الس ــراض  لألغ ــط  فق
وإن  ــة  املدني ــتخدامات  واالس
ــر  ــم تغي ــب ل ــات ترام سياس
ذلك. وأضاف «لكن إيران أثبتت 
ــتخدام قوتها  قدرتها على اس
ــروعة ملنع أي  العسكرية املش
ــوداء من أي معتد أو  مغامرة س
مواجهتها».وفي كانون الثاني، 
أمر ترامب بضربة جوية أميركية 
ــت اجلنرال  ــيرة قتل بطائرة مس
ــم سليماني عند  اإليراني قاس
ــه تخلى عن  ــار بغداد لكن مط
األوسع  العسكرية  الصراعات 
ــحب  ــى س ــعى إل ــا وس نطاق
ــة من النقاط  القوات األميركي
ــاخنة العاملية متاشيا مع  الس
وعده بوقف ما يسميه «احلروب 
التي ال نهاية لها».وأبدى بايدن 
ــار» الذي  نيّته في «تغيير املس
ــال  ــب حي ــه إدارة ترام اعتمدت

إيران، لكنّ الهامش املتاح أمامه 
ــي مع  ــق خرق دبلوماس لتحقي
اجلمهورية اإلسالمية سيكون 
ــل  بعوام ــاً  ومحكوم ــاً  ضيّق
ــت  مختلفة.وكان ــات  وعقب
ــية في  نقطة التحول األساس
ــات املتحدة بإيران  عالقة الوالي
في عهد ترامب قراره في ٢٠١٨ 
ــكل أحادي من  االنسحاب بش
ــول البرنامج النووي  االتفاق ح
ــرم بني طهران  ــي الذي أب اإليران
.٢٠١٥ ــام  ع ــرى  الكب ــوى  والق
ــس األميركي فرض  ــاد الرئي وأع
ــى طهران  ــية عل عقوبات قاس
ــوط  «ضغ ــة  سياس ــن  ضم
قصوى» اتبعها حيالها، وكانت 
ــلبية على  ــات س لها انعكاس
اإليراني وسعر صرف  االقتصاد 
العملة احمللية.واعتبر ترامب أنّ 
ــعى  االتفاق لم يكن كافيا، وس
ــى اجلمهورية  ــى الضغط عل ال
اإلسالمية من أجل التوصل الى 
«اتفاق أفضل» من وجهة نظره. 
ورفضت إيران أي تفاوض جديد، 
ــي «مقاومة»  ــدة املضي ف مؤك

العقوبات والضغوط.

بريوت / وكاالت / البينة الجديدة
ــة، امس االول  ــة اللبناني  متنت اخلارجي
اإلثنني، على الواليات املتحدة األميركية 
أن متكنها من الوصول إلى أي معلومات 
أو مستندات ارتكزت عليها في فرضها 
ــني  لبناني ــؤولني  مس ــق  بح ــات  عقوب
ــابقني.جاء ذلك خالل لقاء جمع وزير  س
اخلارجية اللبناني في حكومة تصريف 
ــفيرة  ــه، مع الس ــربل وهب ــال، ش األعم
األميركية، دوروثي شيا، في مقر الوزارة.

ــة اللبنانية، في بيان، إن  وقالت اخلارجي
«اللقاء تناول البحث في اإلجراءات التي 
ــا اإلدارة األميركية بحق بعض  اتخذته
ــابقون  اللبنانيني، بينهم نواب ووزراء س
ــة نيابية».وأضافت أن وهبه  ورئيس كتل
متنى على السفيرة األميركية «أن تتمكن 
ــة من  ــة والقضائي ــلطات اللبناني الس
ــتندات  الوصول إلى أي معلومات أو مس
ــة في  ــا اإلدارة األميركي ــزت عليه ارتك
الرئيس  اتخاذها لتلك اإلجراءات».وكان 

ــال عون، طلب من وهبه،  اللبناني، ميش
«االتصاالت  ــراء  إج ــي،  املاض ــبوع  األس
ــت  ــي دفع ــة الت ــة األدل ــة» ملعرف الالزم
ــنطن لفرض عقوبات على صهره،  واش
ــس «التيار  ــابق، رئي ــر اخلارجية الس وزي
ــيل.وأعلنت  ــر»، جبران باس الوطني احل
وزارة اخلزانة األميركية، األسبوع املاضي، 

ــيل؛ بدعوى  ــى باس ــرض عقوبات عل ف
ــات مع  ــاد والعالق ــي الفس ــه ف «تورط
ــزب اهللا» اللبنانية، حليفة  (جماعة) ح
إيران والنظام السوري، وهو محور يتبادل 
ــرائيل  ــداء مع الواليات املتحدة وإس الع
ــت  ــا فرض ــة حليفة.كم ــة عربي وأنظم
ــي، عقوبات  ــنطن، في أيلول املاض واش

بحق الوزيرين اللبنانيني السابقني، علي 
حسن خليل ويوسف فنيانوس؛ بتهمة 
ــزب  ــم «ح ــاد» ودع ــي فس ــوع ف «الضل
ــون ان العقوبات على  ــرى مراقب اهللا».وي
باسيل هي في النهاية رسالة قوية من 
ــنطن الى الرئيس اللبناني بضرورة  واش
ــزب اهللا. ــن احلليف ح ــافة م ــذ مس اخ
ــبوع املاضي نددت جماعة حزب  واالس
ــث وصفتها بأنها  ــات حي اهللا بالعقوب
ــرض إمالءات  ــنطن لف محاولة من واش
ــار الوطني  ــى لبنان.ومنذ عقد التي عل
ــي ٢٠٠٦ مع  ــي ف احلر لتحالف سياس
ــن اجلماعة  ــيل ع ــزب اهللا، دافع باس ح
ــلحة باعتبارها أساسية للدفاع  املس
ــزب اهللا، قدم  ــبة حل ــن لبنان. وبالنس ع
ــيحية على  هذا التحالف موافقة مس
تسلحه.وعارض باسيل في ٢٠١٩، لدى 
ــر اخلارجية األميركي  ــه بجوار وزي وقوف
ــو، تصنيف  ــروت مايك بومبي الزائر لبي
ــة إرهابية  ــزب اهللا جماع ــنطن حل واش

ــعبية واسعة  ووصفه بأنه حزب له ش
ــيل  ــرض باس البرملان.وتع ــي  ــواب ف ون
ــني  ــل احملتج ــن قب ــادة م ــادات ح النتق
ــهر املاضية حيث  ــني في االش اللبناني
ــي األزمة  ــببني ف ــم بانه من املتس اته
ــي البالد.وقالت  ــة واملالية ف االقتصادي
ــا، إن  ــي بيانه ــة، ف ــة اللبناني اخلارجي
ــفيرة األميركية بحثا أيضا  وهبه والس
«في العالقات الثنائية وتعزيزها ودعم 
ــد أميركا للبنان في مجاالت عدة،  وتأيي
باإلضافة إلى مسألة مفاوضات ترسيم 
ــرائيل)  ــدود البحرية (بني لبنان وإس احل
وعودة النازحني (من لبنان) إلى بالدهم، 
ومرحلة االنتقال من اإلدارة احلالية إلى 
ــت  أمريكا».وتابع ــي  ف ــدة  اجلدي اإلدارة 
ــات اإلقليمية،  ــا إلى األزم أنهما تطرق
وما يحصل في ناغورنو قره باغ (النزاع 
ــا)، ومؤخرا في  ــان وأرميني ــني أذربيج ب
ــزاع بني املغرب  ــراء املغربية (الن الصح

وجبهة البوليساريو).  

الرياض / وكاالت / البينة الجديدة 
ــس اليمني  ــب الرئي ــح نائ ــن صال ــم علي محس اته
ــي، برفض كل  ــة احلوث ــادي، جماع ــه منصور ه عبدرب
ــالد. جاء ذلك خالل لقائه  مقترحات حل األزمة في الب
ــس االول اإلثنني،  ــعودية الرياض، ام في العاصمة الس
ــر، وفق وكالة  ــن طاه مع محافظ احلديدة (غرب) حس
ــاء، أكد  ــبأ).وفي اللق ــمية (س ــة الرس ــاء اليمني األنب
ــالم  ــرعية على الس ــلطات الش ــرص الس ــح «ح صال
ــازالت تلو التنازالت».وقال صالح  العادل، وتقدميها التن
ــول  ــت كل احلل ــا رفض ــة بتعنته ــيات احلوثي «املليش
ــيا  ــات الرامية إلنهاء األزمة» مضيفا «مليش واملقترح
ــدي واإلرهابي بحق  ــا التصعي ــل نهجه ــي تواص احلوث
ــعودية)».واألربعاء  ــي الس ــقاء (ف ــن واألش ــاء اليم أبن
ــاص باليمن،  ــب مبعوث األمم املتحدة اخل ــي ، طال املاض
ــزاع بالتزامات جادة وقرارات  مارتن غريفيث، أطراف الن
ــنوات  ــع إلنهاء أزمة البالد.ومنذ س ــة من اجلمي حكيم
ــية متكررة، بهدف  تبذل األمم املتحدة جهودا دبلوماس
ــة، غير أنها لم تفلح  ــي لألزم التوصل إلى حل سياس
ــوس على األرض. ــي حتقيق أي تقدم ملم حتى اليوم ف
ــة أدت إلى  ــام ٢٠١٤ حربا عنيف ــهد اليمن منذ ع ويش
ــانية بالعالم، حيث بات ٨٠  إحدى أسوأ األزمات اإلنس
باملئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع 
ــة اجملاعة.ويزيد من تعقيدات النزاع أن  املاليني إلى حاف
ــذ آذار ٢٠١٥ ينفذ حتالف  ــة، فمن ــدادات إقليمي له امت
ــكرية  ــعودية، عمليات عس ــادة اجلارة الس ــي بقي عرب
ــي مواجهة  ــوات احلكومية، ف ــا للق ــن دعم ــي اليم ف

ــيطرين على عدة  ــني من إيران، واملس احلوثيني املدعوم
ــاء.و قالت جماعة  ــات، بينها العاصمة صنع محافظ
ــا بالزوارق احلربية في  ــي، إنها نظمت عرضا بحري احلوث
ــاد موقع «٢٦  ــاحلية (غرب).وأف محافظة احلديدة الس
ــول « التابع للجماعة أنه جرى «تنفيذ عرض بحري  ايل
ــادة وزارة الداخلية،  ــدة، حضرته قي ــزوارق في احلدي بال
ــواحل (قطاع البحر األحمر)،  ــادات قوات خفر الس وقي
ــة احلديدة».وأضاف املوقع «العرض أتى  وقيادة محافظ
ــروع إعادة جاهزية الزوارق البحرية، في  تزامنا مع مش
ــواحل، حلماية  إطار مواكبة تطوير أداء عمل خفر الس
املوانئ التجارية ومراكز اإلنزال السمكي».ونقل املوقع 
عن رئيس مصلحة خفر السواحل في اجلماعة اللواء، 
ــادة جاهزية الزوارق التابعة  عبدالرزاق املؤيد، قوله «إع
خلفر السواحل (قطاع البحر األحمر)، يأتي ضمن خطة 
عمل متكاملة لتطوير إمكانات املراقبة وحماية املياه 
اإلقليمية، وتقدمي العون للصيادين وحماية املصطافني 

خصوصا في املواسم السياحية».
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ــة االنتخابات  ــم يقبل بنتيج ــد ترامب ام ل ــل دونال قب
ــم ويدخل البيت  ــيؤدي جو بايدن القس ــية، س الرئاس
ــي املقبل. ليس  ــرين من كانون الثان األبيض في العش
ــة  ــيغيّر بايدن الكثير في السياس معروفا بعد هل س
ــيغيّر في هذه  األميركية، او على االصحّ الى ايّ حد س
ــير  ــة. الواضح، اقلّه الى اآلن، انّ ليس ما يش السياس
ــى انقالبات او  ــن النوع الذي يقدم عل ــى ان الرجل م ال
مغامرات عسكرية.الثابت انّ بايدن ليس رئيسا عاديا، 
نظرا الى انّ لديه جتربة سياسية طويلة عمرها نصف 
قرن كعضو في مجلس الشيوخ ونائب للرئيس طوال 
ثماني سنوات في عهد باراك أوباما. ليس سرّا ان اوباما 
ــاره على دونالد ترامب.  ــاعده كثيرا في حتقيق انتص س
ليس معروفا بعد الى ايّ حد سيكون أوباما حاضرا في 
إدارة بايدن وهل سيكون حضوره في مجال السياسة 
د هذا احلضور االوبامي  الداخلية فقط... ام هل سيتمدّ
ــمت بانحياز  ــة اخلارجية التي اتسّ في اجتاه السياس
ــي جانب منه  ــذا االنحياز ف ــى ايران. يعود ه فاضح ال
ــفّ النووي  ــن منطلق انّ املل ــذاجة م الى نوع من الس
ــط واخلليج.  ــرق األوس ــي يختزل كل أزمات الش االيران
ــبة  ــكل.ما يطمئن بالنس وهذا ليس صحيحا بايّ ش
ــني ببايدن الى  ــود وعي لدى احمليط ــتقبل، وج الى املس
ــأن امللفّ النووي مع ايران  ــودة الى االتفاق في ش ان الع
ــفّ بحدّ ذاته.  ــروط إضافية تتجاوز املل ــاج الى ش يحت
ــتية  ــروط برنامج الصواريخ الباليس من بني هذه الش
ى  ــمّ ــران خارج حدودها، أي ما يس ــلوك اي اإليرانية وس
عي اإليراني، اكان ذلك في العراق او في  املشروع التوسّ
ــوق ذلك كلّه، هناك  ــوريا او في لبنان او في اليمن.ف س
ــي ان االقتصاد اإليراني تدهور الى  واقع جديد يتمثّل ف
ــة التي ليس ما  ــبب العقوبات األميركي حدّ كبير بس
ــادرة على الغائها  ــتكون ق ــير الى ان إدارة بايدن س يش
ــن يكون الكونغرس  ــهولة... حتّى لو ارادت ذلك. ل بس
ــزال  ــدة. ال ت ــدى اإلدارة اجلدي ــة ل ــيه أداة طيّع مبجلس
ــيوخ جمهورية. وفي مجلس  األكثرية في مجلس الش
ــل  ــة الدميوقراطية.قب ــم األكثري ــص حج اب تقلّ ــوّ الن
ــتبعد اقدام دونالد ترامب  مغادرته البيت األبيض، يُس
على ايّ عمل عسكري في املنطقة. من الصعب عليه 
ــا يخالف كلّ األعراف  ــام مبغامرة من هذا النوع مب القي
ــث الدميوقراطية  ــدة حي ــات املتح ــي الوالي ــة ف املتبع
ــتعد أحيانا التخاذ  ــح ان ترامب مس ــة. صحي حقيقي
ــتطاعته الذهاب  ــس في اس ــاء، االّ ان لي ــرارات هوج ق
ــة، مبا في ذلك  ــروج عن األعراف األميركي بعيدا في اخل
ــبق خروج  خوض حروب في الفترة االنتقالية التي تس

الرئيس، ايّ رئيس، من البيت األبيض.

خري اهللا خري اهللا

رأي

الرباط / وكاالت / البينة الجديدة 
ــادس  أكد العاهل املغربي امللك محمد الس
ــني أن املغرب عازم على الرد  امس االول االثن
ــه في ظل  ــى أي تهديد ألمن ــة» عل «بصرام
التوتر الذي تشهده الصحراء املغربية.وجدد 
ــام لألمم  ــع األمني الع ــال هاتفي م ــي اتص ف
ــش التأكيد على  ــدة انطونيو غوتيري املتح
«تشبث املغرب الراسخ بوقف إطالق النار» 
ــخ لدى اململكة التي  وهو موقف ثابت وراس
أثبت قدرة عالية على التعاطي الدبلوماسي 
الهادئ مع خروقات البولساريو.لكنه امللك 
ــزم  ــا «وباحل ــاف أيض ــادس أض ــد الس محم
ــة متام العزم على  ــه، تظل اململكة عازم ذات
ــي إطار  ــن الصرامة وف ــدر م ــر ق ــرد بأكب ال
ــد ألمنها  ــى أي تهدي ــرعي عل ــاع الش الدف
ــا أفاد  ــب م ــة مواطنيها»، بحس وطمأنين
ــذا التحذير  ــاء ه ــوان امللكي.وج ــان للدي بي
ــمى  ــرعي املس بينما أعلن الكيان غير الش
ــي  ــة» الت ــة الصحراوي ــة العربي «اجلمهوري

ــأته في اجلزائر منذ  ــاريو نش أعلنت بوليس
عام ١٩٧٦ «حالة احلرب» يوم اجلمعة املاضي 
ــكرية جراحية قام بها  ردا على عملية عس
املغرب إلعادة فتح معبر الكركرات احلدودي 
في املنطقة العازلة باجتاه موريتانيا وإنهاء 
عرقلة ميليشيات اجلبهة ملدة ثالثة أسابيع 
ــى موريتانيا وهو  ــرور من املغرب إل حركة امل
شريان جتاري حيوي يربط اململكة بعمقها 
ــا جنوب الصحراء). اإلفريقي (بلدان إفريقي
وتابع العاهل املغربي أن اململكة «ستواصل 
ــدف فرض  ــة به ــراءات الضروري ــاذ اإلج اتخ
النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية 
لألشخاص والبضائع في هذه املنطقة».في 
املقابل تعتبر جبهة بوليساريو أن العملية 
التي قام بها املغرب قد «أنهت» اتفاق وقف 
ــذ ١٩٩١ برعاية  ــار املعمول به من إطالق الن
ــلح استمر منذ  األمم املتحدة بعد نزاع مس
ــدة االثنني «مواصلة» الهجمات  ١٩٧٥، مؤك
ــدرت  املغربي.وأص ــش  اجلي ــع  مواق ــى  عل

بوليساريو عدة بيانات منذ اجلمعة املاضي  
تتحدث عن «هجمات مكثفة» على مواقع 
ــى «اجلدار  ــة عل ــوات املغربي ــة للق مختلف
ــد  ــدار املمت ــذا اجل ــل ه ــي». ويفص الدفاع
ــذ نهاية  ــر من ــي ٢٧٠٠ كيلومت ــى حوال عل
ــوات املغربية  ــرن املاضي، الق ثمانينات الق
عن مقاتلي البوليساريو وحتيط به املنطقة 
ــة كيلومترات من  ــة وعرضها خمس العازل
ــوزارة الدفاع  ــمى ب ــادت ما يس اجلهتني.وأف
ــي أحدث تلك  ــل اجلبهة االنفصالية ف داخ
ــلحيها نفذوا  ــات ليل االثنني أن مس البيان
هجمات مكثفة على عدة مواقع عسكرية 
ــس االول االثنني.وفي  ــر ام ــني صباح وعص ب
ــم األمم املتحدة  نيويورك، أكد متحدث باس
ــراء املغربية  ــي الصح ــة املنظمة ف أن بعث
أكدت حصول تبادل إلطالق النار بني اجلانبني 
ــتيفان  ليل األحد واالثنني املاضيني.وقال س
ــؤال، إن البعثة «تلقت  دوجاريك ردا على س
ــالق نار في  ــني عن إط ــات من اجلانب معلوم

أماكن مختلفة خالل الليل»، الفتا إلى أنها 
ــى ضبط النفس  ــزال حتض اجلانبني عل «ال ت
واتخاذ كل التدابير الضرورية خلفض التوتر».
وأشارت الرباط إلى تعرض القوات املسلحة 
امللكية أثناء تدخلها في الكركرات إلطالق 
ــائر  ــجيل أي خس ــار ردت عليه «بدون تس ن
ــا العامة  ــاد بيان لقيادته ــرية»، كما أف بش
ــذا البيان أن  ــي .وأكد ه ــل اجلمعة املاض لي
ــكل كامل من  املعبر «أصبح اآلن مؤمنا بش
ــتؤنفت  ــزام أمني». وقد اس ــالل إقامة ح خ
السبت حركة املرور عبر الكركرات، الطريق 
احليوي لنقل البضائع نحو موريتانيا وبلدان 
ــب مصادر  ــا جنوب الصحراء، بحس إفريقي
متطابقة.لكن وكالة األنباء املغربية نقلت 
ــر معتاد،  ــد املاضي  على نحو غي ــل األح لي
ــلحة  ــمي للقوات املس عن منتدى غير رس
ــت النار، ردا  ــه إن األخيرة أطلق امللكية قول
ــتفزازات» بوليساريو في منطقة  على «اس

احملبس شمال اجلدار العسكري.
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أعــــــالن

ــى الدعوى اِّـقامة من قبل  بناء عل
اِّـدعي (ياسر حسني عذاب) الذي 
يطلب تبديل لقبه  من (اليوداوي) 
اُّـ (العيساوي) فمن لديه اعرتاض 
ــذه اِّـديرية خالل مدة  مراجعة ه
اقصاها (١٥) يوم وبعكسه سوف 
ــة َّـ الدعوى  ــذه اِّـديري تنظر ه
ــق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون  وف
ــنة  ــة الوطنية رقم (٣) لس البطاق

.٢٠١٦

اللواء 
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 
واالقامة العامة / وكالة

أعــــــــــالن

ــى الدعوى اِّـقامة من قبل  بناء عل
ــح طاهر)  ــص صبي ــي (مخل اِّـدع
ــم ابنه  ــب تبديل االس ــذي يطل ال
ــر ) اُّـ (مختار)  القاصر  من (ميس
ــه اعرتاض مراجعة هذه  فمن لدي
اِّـديرية خالل مدة اقصاها (١٥) 
ــر هذه  ــوف تنظ ــه س يوم وبعكس
ــوى وفق احكام  ــة َّـ الدع اِّـديري
ــون البطاقة  ــن قان ــادة (٢٢) م اِّـ

الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.

اللواء 
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 
واالقامة العامة /وكالة

فقدان 

ــة  الهوي ــن  م ــدت  فق
بأسم (شاكر كريم عبد 
ــادة) والصادرة من  الس
الشركة العامة لتجارة 
اِّـواد الغذائية فالرجاء 
ــر عليها  ــن يعث على م
ــة  جه اُّـ  ــليمها  تس

االصدار.

مع التقدير



ــكون  ــب املصري الوحيد املس ــو الكات ــعيد الكفراوي ه س
ــأداء احلكائني الكبار.. بدءا من اختيار الكلمات واجلمل ذات  ب
ــرورا بتوظيفه  ــتمع.. م ــع البالغي الكبير على أذن املس الوق
ــد سواء باليدين أو مالمح الوجه او طريقة  املاهر للغة اجلس
ــرة الصوت احلانية  ــة.. وصوال إلى نب الوقوف أو تصدر اجللس
ــة. كان يعرف  ــدة باحلنني واحملب ــن أعماق محتش ــة م القادم
ــار أقواها ليبدأ  ــع الكلمات واجلمل.. وكيف يخت كيف يقط
ــا.. ومتى يزيد من وتيرة الكالم ومتى يبطئه.. تاركا خلياله  به
البراح كي ينسج قصصه الساحرة.. تلك التي كنا ندرك أن 
ــن ذلك.. لكن طريقته في  ــا حدث بوقع أقل حضورا م أغلبه
ــورا أقوى من حضورها  ــي وخياله اجلامح منحاها حض احلك
ــدوام .. حتى  ــني أمامها على ال ــي..  وجعالنا مندهش الفعل
ــنا الرغبة في  ــمعناها ألف مرة ومرة.. مغالبني بأنفس لو س
مراجعته بأي من التفاصيل.كانت نبرة صوته مميزة للغاية .. 
ــى أنني طاملا تصورت أنه أخطأ الطريق إلى اإلذاعة.. وأنه  حت
كان بإمكانه أن يقدم جملة من البرامج التي ترتبط باسمه 
ــعوا للتمرد على  وصوته. هو واحد من الكتاب الذين لم يس
ريفيتهم.. بل على النقيض سعى ألن يجعل من ريفه منوذجا 
ــة فيه لتقدميها  قابال للعاملية .. باحثا عن احلكايات املدهش
ــف الثقافات.. حيث تكون  ــة ميكن تداولها في مختل بصيغ
ــا.. وحيث يتحول  ــة والغرابة والفتنة أكبر عناصره الدهش
ــالح آخر في الريف  ــيط في كفر حجازي إلى ف الفالح البس
ــرة وبقرتها  ــيدة الفقي ــح الس ــي.. وتصب ــي أو البرازيل األملان
ــي أو الشيشاني. دائما ما  ــيدة من الريف الروس الوحيدة س
كنا جند أنفسنا أمام كاتب مفتون بدهشة عوامله اخلاصة .. 
عوامله التي عشناها جميعا مثله في قرانا وبيوتنا وأهلينا.. 
ــم نرها بعينيه.. ولم مننح بالغة اجلمل التي منحت  لكننا ل
إليه، ولم نعرف كيف نستحضر شخوصنا بكل هذا احلنني 
والشجن الذي كان يتلبسه حني يحكي عن شخوصه.كان 

الكفراوي أكثر من رثى أصدقاءه محبة وفتنة ودهشة.
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فنارات

صبحي موسى
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البينة اجلديدة / علي شريف 
ــي محمد  الدكتورعل ــتاذ  ــا لالس صدرحديث
ــي كلية الفنون  ــي ف هادي الربيعي التدريس
ــوم (  ــل الكتاب املوس ــة بجامعة باب اجلميل
ــعري  ــرح الش ــارة احللِّي رائد املس ــادي جب ه
ــن أعمال  ــراق ) والكتاب م ــعبي في الع الش
فعاليات مهرجان متصير احللَّة. يضمُّ الكتاب 
ــعبي املرحوم  ــة عن حياة الشاعر الش دراس
ــرح  ــوده في املس ــي وجه ــارة احللِّ ــادي جب ه
ــعبي فضالً عن ستة نصوص  ــعري الش الش
مسرحية نظمت بالشعر الشعبي بعضها 
ــل واحد  ــول وأخريات من فص ــدد الفص متع
واملسرحيات يعود تاريخها إلى خمسينيات 
ــب  ــم يكت ــرين ول ــرن العش ــتينيات الق وس
ــذا الكتاب كونها بقيت  عنها إطالقاً قبل ه
مخطوطة. وهذه املسرحيات الستة إضافة 
ــيرة املسرح العراقي. شكري  مهمة إلى مس

ــة لفعاليات  ــة املنظم ــى اللجن ــري ال وتقدي
ــة الكتاب الذي  ــي تبنت طباع ــان الت املهرج

سيوزع في االحتفالية .

عامر عواد الخفاجي

حتت وجه القمر

بني كومة من النفايات

سرقت حلظة من عينيك 

آلرسم زورقاً يخترق بحر الروح

الى شاطىء الهذيان

هناك

تزخر السخرية باآلضواء 

الكاسحة

وتنهل من مقلتي ومقلتيك

نوما أبيض

يدحرج  زوايا انكساراتنا

الى تكرار ممل

ويؤطر ضحكاتنا بالدبابيس

فيتبرعم  موتاً..يأكل...يشرب 

دماً أبيض

اه  ايها الزورق

مازلت ارسمك على الورق

تبحر.....تبحر.....

ومازالت عيناها امامي

بني كومة النفايات

تلسعني............

فيستفيق الورد من نومه اآلثير 

داخل اآلطار

ويردد

الحتلم........الحتلم...........

الوقت للطيران 

فتشبث بالقاع

عبري توفيق – جمهورية مصر 
العربية 

ــاؤل  ــكنها التف ــل، يس ــا األم ميلؤه
اهللا،  ــي  إل ــل  وتتوس ــل  فتبته   ،
ــني التمني  ــار طال أمده ب وبعدانتظ

والرجاء شعرت  بأن شيئا ما يتحرك 
ــاس غريب،  فانتابها إحس ــا  داخله
فتعجبت من أمرها وهمست  قائلة 
ــه ؟ أحقا  ــذي أتوق إلي ــك ال ــو ذل : أه
ــي بعدما  ــتجاب اهللا ل يكون قد اس
رفعت له أكف الضراعة بأال يتركنى 
هكذا ؟ فجل أمانيها أن يكون لها أثر 
ــمها ويخلد ذكرها ،  خالد يحمل إس
ــب  عن ترديد  ــانها ال ينض فكان لس
ــالم  ــى اهللا زكريا عليه الس ــاء نب دع
ــى فردا وأنت خير الوارثني  «رب ال تذرن
ــا القدر و لبى  ــم له «  وبعدما ابتس
ــا،  تكتمت  ــت أمره ــا و تيقن رجاءه
وتوارت عن اجلميع حتى يتم اهللا لها 
ــذا احلدث  ــت تعد العدة له ، وجلس

الكبير،   فأحضرت أوراقها وأقالمها 
وسبحت في محيط خيالها اخلصب  
ــدون كل ما يدور بخلدها من   وبدأت ت
ــاعر، وتتساءل ماذا  ــيس ومش أحاس
سيكون شكل مولودها اجلديد ؟  وأى 
إسم تختار له من بني هذه األسماء؟  
ــى عليها تري جنينها   وكل يوم ميض
ينمو داخلها فتزداد إهتماما وإعتناء 
به أكثر وأكثر خشية اإلجهاض، إلى 
ان ظهرت عليها العالمات املصاحبة 
ــه،  لكن  ــر فأفصحت عن لذلك األم
ــرات  النظ ــرانهالت  البش ــادة  كع
ــعيد فرح   ــمت  بني س عليها وانقس
ــد  ــا أكرمها اهللا ، وبني حاقد حاس مب
ــا روح اليأس بأن اجلنني في  يبث فيه

مثل هذا السن املتقدم حتما سيولد 
مشوها، ولكنها لم تأبه بنظراتهم 
ــا   ــا وعزميته ــم ، ألن إرادته وكلماته
ــوار  كانت كفيلة  بأن حتطم كل أس
ــا، وبعد أن  ــتحيل التى تعيقه املس
ــت مدتها ،  ــل وأمت ــل عليها احلم ثق
ــوق  جاء هذا املوعد الذي تنتظره بش
ــهلة  ــا س ــاءت والدته ــة،  فج ولهف
ــع الكثير   ــا توق ــس م ــيرة بعك ويس
ــا  ــت مولوده ــر ، فوضع ــا بالتعث له
ــل الزمن  ــت تتعج ــذي كان األول و ال
وتلح عليه من أجل خروجه وظهوره 
للنور ، ليكون ذلك املولود هو باكورة 
أعمالها األدبية، والذي أطلقت عليه 

إسم «فجر جديد «

متابعة / البينة الجديدة
الواعدة  ــة  الفنان تُعتبر جتربة 
خديجة احلطاب في عالم الفن 
ــة  ــة وعميق ــكيلي، ثري التش
ــا  بداياته ــذ  ومن ــددة،  ومتج
ــكل في  ــى، تش ــة األول الفني
ــاة التي  ــق الفرش وعيها عش
كانت بالنسبة إليها السالح 
الذي ستهزم به كل التحديات، 
ــة  خديج ــتطاعت  اس ــد  وق
احلطاب، أن تصنع لها أسلوبا 
ــق  ــي تعش ــال فه ــا جمي فني
التجديد، سواء في لوحاتها أو 
في حياتها .خديجة احلطاب، 
ــن الوجوه اجلديدة التي  وجه م
ــاحة  ــي الس ــرا ف ــرزت مؤخ ب
ــة، فنانة  ــكيلية املغربي التش
ــقت الفن منذ  ــة عش عصامي
ــه هوايتها  ــا وجعلت طفولته
ــا تعبر عن  ــة، لوحاته املفضل
إحساسها املرهف وعن عمق 
فلسفتها في احلياة، وحسب 

ــاب،  احلط ــة  خديج ــة  الفنان
ــا <>ضوء في آخر  فهناك دائم
ــة  رحل ــي  ف ــي  ــق>>، فه النف
ــث والتعبير عن  ــة للبح دائم
ــكل مميز.  قناعاتها وآرائها بش
خديجة  الفنانة  ــتطاعت  اس
أعمالها  ــالل  ــن خ احلطاب، م
ــا  ــس حبه ــة أن تعك اإلبداعي
ــاة، وأن تدخل إلى عوالم  للحي
خاصة بها من خالل مواضيع 
ــا  للوحاته ــي  لتعط ــة  هادف

احلياة، مستخدمة ألوانا قوية 
ــرح والتفاؤل الذي  مليئة بالف
ــة  ــتها املدروس ــه ريش أظهرت
ــا اعتمدت  ــان، كم ــة وإتق بروي
ــي  ف ــا  وهادف ــزا  ممي ــلوبا  أس
معاملها  ــة  مقتبس ــا  لوحاته
املعبرة  والتفاصيل  الواقع  من 
داخل املكان محولة إياها إلى 
مشهد بصري غني بالتقنيات 
الفنية التشكيلية وعكست 
الفنانة شغفها بتمازج األلوان 

ــة  ــاردة محاول ــع الب ــارة م احل
إضفاء طابع خاص على طاقة 
ــك توازنا  ــة بذل ــون محقق الل
لونيا وصفاء نلمسه في فضاء 
ــة  الفنان ــمت  .رس ــا  لوحاته
ــات  لوح ــاب  احلط ــة  خديج
ــكل محتوى رائعا،  فنية لتش
ــة متزج  ــن رؤى خاص ــرة ع معب
ــة اإليجابية واحلب  بني الطاق
ــيد  ــعادة، رافضة جتس والس
الواقع املأساوي، وتبحث عن 
واألحداث  ــة  املضيئ النقاط 
املبهجة في احلياة، أعمالها 
ــة  وردي ــالم  بأح ــة  مفعم
ــة ببعض  ــكيلية، ممزوج تش
ــتوحاة من  ــوز األمل املس رم
ــم  فترس ــاني،  اإلنس اإلرث 
ــرة ملئها  ــي بحي ــا ف وكأنه
احلب والسعادة، كما جتسد 
اللونية  ــات  التكوين ــض  بع

املرصعة بالرموز احلية .
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ومثلما استأثر وطن الشاعر ، 
وبيئته األولى ومنزله االول، مبا 
ــتحق من القلب والقلم،  يس
ــد طاف  ــدم واملداد، فق ــن ال م
ــن االكبر،  ــاعر على الوط الش
ــم،  ،والعال ــرى  الكب ــة  واألم
ــات  بكلم ــه  لوحات ــم  ورس
ــات وقصائد وال أحلى !لم  وأبي
ــاعر( الشايع) ولم  يغفل الش
ــب والغزل والوصال  يهمل احل
ــه والوجه اآلخر  ــاء ليل في آ ن
له ،فها هو يؤرج لسفر أنثاه، 
ــأليه، وها هو  ــادي: ال تس وين
ــابق في هوى استانبول  يتس
ــى األمومة  ــرج عل ــك ع .كذل
ودرج في روضتها ،وذرف الدمع 
ــم  ــه في موس ــر أم ــى قب عل
ــي  يوف ــا  أيض ــو  البكاء.وهاه
ــل زيتا بغد أفضل  قنديل األم
ــتيقظ  ــمس تس مأمول، بش
ــي ليل بغداد  ــه مقمر ف وبوج
املداح  ــاد  احلم ــاعر  الش .وهو 

ــي ألصدقائه ،وزمالئه من  الوف
ــل اليراع  ــة، أه ــل الصنع أه
والطرس، أهل الشعر واألدب . 
حيث يخصهم بقصائد تؤرخ 
ــات نبوغهم  ــات ومحط حلظ
ــا أقالمهم  ــم، مقرظ وإبداعه
ــع الثالث  ــم في الرب وأعماله
ــعرية  الش ــه  مجموعت ــن  م

الرابعة هذه .
ــة  اللغوي ــة  احلافظ ــدو  تب
، حافظة  ــاد)  احلم ــاعر(  للش
ثرة تزيدها غنى وثراء، ثقافته 
الروحية التاريخية الواسعة، 
ــتلهم منها مفردات  التي يس
ومصطلحات يطوعها شعرا 
ــليقة  ــي من فطرة وس مبا أوت
ــد  ــص (وال ــس ن ــراس، ولي وم
ــبط  س ــص(  ون ــبطني)  الس

ــاهدين  ش ــوى  س ــول)  الرس
ــى ذلك .أن  ــق والعدل عل باحل
ــاعر  من اجلميل أن يهدي الش
ــذا لبعض  ــه ه ديوان ــاد  احلم
قصائده  ــني  ومضام ــن  عناوي

ــا ومعانيها،  ،ولبعض مبانيه
ــن على  ،(لوط ــداه  ــا أه مثلم
ــيء  ش ــه  في ــم  احلل ــة  قارع
ــز الذي ضم  ــه ).ذلك املنج من
ــة وأربعني نصا شعريا  خمس
ــوه  ــى وج ــال عل ــالت عس س
قرابة مئة صفحة من القطع 
.ولقد وصف وأنصف  الوسط 
ــد الباري  ــتاذ الناقد (عب األس
املالكي) ومنح احلق ملستحقه 
،عندما قال في الشاعر (حماد 
ــي خاصة  ــايع )ف ــف الش خل
ــي النفس  ــل ف ــه :(نب مقدمت
ــرف ،وعذوبة  ــي احل ــة ف ،وأناق
بالصنعة  والتزام  في الشعر، 
ــث في  ــعي حثي ــه ،وس الفني

ــن وجه آخر لليل  التفتيش ع
 ( ــايع  الش ــف  خل ــاد  .(حم  (

ــاعرية ،جمعت عبيق  روح ش
ــة  فخام ــور،  العص ــعراء  ش
ــع جزالة  ــي، م ــع املتنب مطال

روحانية بدوي  ــع  اجلواهري، م
اجلبل ، وتسللت لغزله عذوبة  
البحتري، ومن  السياب سرت  
ــدان وصدقه، وفي  لوعة الوج
ــر  ــزار وعط ــام ن ــعره  انس ش
ــاحر .(حماد خلف  حرفه الس
ووجه  ــر،  آخ ــم  أس ــايع)  الش
ــعري جميل آخر، ينعكس  ش
ــرآة الوجه اآلخر لليل ،  على م
ــة ماء نهر دجلة  وعلى صفح
العظيم، وفي صفحات ديوان 
ــر، دوى صدى صوت حروفه  آخ
ــع ههنا ،بني  ــجية، وترج الش
ــه،  الالذقي ــاطئ  ش ــور  صخ
ــجرها  ش ــذوع  ج ــف  وجتاوي

،حيث لليل وجه آخرايضا  .

لغة شاعرية سامية 
،عالية في خيالها، عميقة 
في غوصها، وقصائد 
تتناول بأعذب الكالم 
معظم حاالت وعوالم 
اإلنسان الشاعر ،ابتداء 
بالنفس واألم، وصوال الى 
البشرية جمعاء ،مرورا 
بالبيت والوطن الغالي 
.لقد جمع الشاعر الكبير 
(حماد خلف الشايع )في 
مئة صفحة أو يزيد، ألوان 
طيف احلياة ،جمع الزمان 
واملكان واإلنسان ،جمع 
األمل واأللم ،في باقات زهر 
ملونه ضفرها وزانها بقالئد 
القصائد .وليس غريبا لدى 
(الشاعر احلماد) أن يكون 
العراق، وطن الشاعر، 
معشوقه األول ،بانباره، 
ببصرته ،ببغداده ،وببابله 
عروس احلضارات ،حيث 
العراقة واألصالة، والتاريخ 
التليد اجمليد .

ساره فخري خريبك 
 ( سورية )

ثقافته الروحية التاريخية 
الواسعة، التي يستلهم 

منها مفردات ومصطلحات 
يطوعها شعرا بما أوتي 

من فطرة وسليقة ومراس

6ثقافية

ميساء زيدان

أيها الراحلون للحب 

خذوني معكم 

فقد أضعت الطريق 

وتاهت خطواتي 

بني شك و يقني 

تائهة ..فقدت الطريق 

الى امرأة نسيها الزمن 

على حدود الدمع 

و أرض االنكسار 

أمسكوا بيدي 

شدوها بخيط أمل 

وألبسوني ثوبا 

من فرح و ياسمني  

و مشطوا شعري 

و زينوه بشمس أصيل 

خذوني ...

خذوني الى بحر احلب 

و اتركوني هناك ..

أغتسل بدفء روحه 

اتركوني أصارع أمواجه 

رمبااااا ...أغرق 

و رمبا أرفع أشرعتي

فأجنو 

علموني كيف أكون حورية بحر 

أعزف على أوتار موجه 

حلن احلرية ..

و من جلجه أغزل 

ثوب عرس معمد 

باحلب .....و أنا 

خذوني

خذوني  ....

أيها الراحلون للحب...
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بغداد / البينة الجديدة
ــي  العامل ــوم  الي ــبة  مبناس
ــرين الثاني  ــامح ١٦ تش للتس
حتتفي سنويا ( جائزة العنقاء 
الذهبية الدولية) بالتعاون مع 
للتسامح)  العربية  (الشبكة 
و(اجلمعية العراقية للتسامح 
ــد  والالعنف) و(جامعة ابن رش
ــخصيات  في هولندا) مبنح ش
ــم مببادىء  ثقافية مهمة تهت

ــال االديب  ــامح وق وقيم التس
ــيد مؤسس جائزة  محمد رش
ــة :- اختارت  ــاء الذهبي العنق
ــدد من  ــذا العام ع ــة ه اللجن
ــن  الوط ــن  م ــخصيات  الش
ــم  تكرميه ــيتم  وس ــي  العرب
ــبة (  ــي كرنفال خاص مبناس ف
ــي) في  ٢٧  ــوم املثقف العرب ي
ــمبر القادم  وان املكرمني  ديس
ــرة  ــة ومثم ــخصيات مهم ش

ــيخ  ــازات في ترس حققت إجن
ــامح  التس ــم  وقي ــادىء  مب
ــم  ــي منه ــن العرب ــي الوط ف
ــم  قاس د.  ــور  البروفيس  )
ــورة  الدكت  / ــح  صال ــني  حس
الدليمي  ــان  جن ــة  الصيدالني
ــني  احلس ــد  عب د.  ــر  املفك   /
شعبان / الكاتية االماراتية د. 
ــور  فاطمة الدربي /  البروفيس
ــان  ــي/ الفن ــير األلوس د. تيس

ــناق /  ــي بوش ــي لطف التونس
ــعودية عالية آل  الكاتبة الس
ــطيني  ــد / الكاتب الفلس فري
ــور د. اياد البرغوثي)   البروفيس
الوطن  وهناك شخصيات من 
ــيتم اإلعالن عنهم  العربي س
ــت الحق . ويذكر أن هذه  في وق
ــى  ــابقا إل ــت س ــزة منح اجلائ
ــم ( املهامتا غاندي ) و اسم  اس

( نيلسون مانديال ) .
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ساره فخري خريبك 

حماد الشايع
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albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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اعالن رقم (٤٣)
رقم الطلبية ٢١٨٠ / ٢٠٢٠

تعلن شركة مصاَّـ الوسط شركة عامة عن اِّـناقصة
(انشاء بناية لشعبة التنظيم والرتميز مكونة من طابقني)

ــا (٠٠٠ ,٤٠٠,٠٠٠) دينار عراقي  ــة تخمينية مقداره ــرة (االوُّـ) وبكلف  للم
ــوم), بموجب  ــذ (١٨٠ي ــدة تنفي ــي الغري) وبم ــار عراق ــون دين ــة ملي (اربعمائ
ــن امانة الصندوق لقاء مبلغ  ــروط التي يمكن الحصول عليها م اِّـواصفات والش
قدره (١٥٠,٠٠٠) دينار (مائة وخمسون الف دينار ال غري) غري قابل للرد فعلى 
الراغبني باِّـشاركة من ذوي االختصاص تقديم العطاءات بالدينار العراقي (مع 
مراعات ترقيم صفحات هذه العروض) ويكون نافذا ِّـدة ال تقل عن (١٢٠ يوماً) 
مع ارفاق التأمينات االولية والبالغة (٤,٠٠٠,٠٠٠) دينار عراقي فقط (اربعة 

ماليني دينار عراقي) على ان يتضمن العرض اِّـعلومات التالية:-
رقم اِّـناقصة : موضوعها : تاريخ الغلق :

تاريخ نفاذ السعر التجاري اِّـقدم.
تاريخ نفاذ التأمينات االولية.

العناوين الصريحة للشركة او اِّـكتب مع تثبيت الربيد االلكرتوني.
ــت عليها رقمي  ــركة بأغلفة مغلقة ومختومة مثب ــتعالمات الش ــلم اُّـ اس وتس
االعالن والطلبية َّـ مدة اقصاها الساعة (الواحدة) بعد الظهر ليوم ٣٠ / ١١ 

/ ٢٠٢٠ ويتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن.. مع التقدير
مالحظة:

ــدم التزام مقدم  ــية وَّـ حال ع ــاً للوثائق القياس ــم تقديم العروض وفق ١-يت
العطاء َّـ تطبيق الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه 

مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقديم.
٢-جلب الوثائق اِّـدرجة ادناه عند القطع وشراء التنادر:

أ -كتاب تخويل اصلي مصدق ونافذ 
ب -هوية االحوال اِّـدنية او جواز سفر نافذ ِّـقدم العطاء او من ينوب عنه.

ــوم التالي بعد  ــمية يرحل اُّـ الي ــخ الغلق اعاله عطلة رس ــادف تاري ٣-اذا تص
العطلة مباشرة.

ــم الشركة او مديرها اِّـفوض او احد اِّـساهمني  ٤-تقدم التأمينات االولية بأس
َّـ الشركة او الشركات بموجب عقد مشاركة.

ــرتكني َّـ اِّـناقصة التواجد  ــركات واِّـجهزين اِّـش ــكان كافة ممثلي الش ٥- بإم
ــركة لحضور ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجنة وذلك َّـ اليوم  َّـ مقر الش

التالي لتاريخ الغلق الساعة العاشرة صباحاً.
٦-َّـ حالة وجود مخالفات من قبل اِّـجهزين توجه االنذارات من القسم القانوني 

َّـ شركتنا دون الرجوع اُّـ دائرة كاتب العدل.
٧-تصادر التأمينات االولية للشركات َّـ حالة عدم االستجابة للمراسالت اثناء 

الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات. 
٨-تقدم التأمينات االولية على شكل (خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة) 

ومن اِّـصارف اِّـعتمدة اِّـدرجة َّـ القائمة اِّـرفقة.
ــهيل مهمة من الكمارك وكذلك الضريبة  ــركتنا بكتاب تس ٩-ال تتم مطالبة ش
واجازة االسترياد الخاصة ويتحمل اِّـشرتك َّـ اِّـناقصة مسؤولية تجهيز وايصال 

اِّـواد اُّـ شركتنا. (اذا تضمن العمل تجهيز مواد).
ــباب تتعلق باخراج اِّـواد  ١٠-ال تتم اِّـطالبة باي تمديدات لفرتات التجهيز الس

من اِّـوانئ. (اذا تضمن العمل تجهيز مواد).
ــر من الكلفة  ــبة ٢٠٪ فأكث ــاء الذي يزيد مبلغه بنس ــتبعاد العط يتم اس  -١١

التخمينية.
١٢- يمكن االطالع على شروط تقديم العطاءات وعلى اِّـوقع االلكرتوني:

WWW.MRC.OIL.GOV.IQ

١٣-سيتم استقطاع (١٠٠٠دينار) الف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس 
ورياض اطفال.

ــاله تقديم كتاب تأييد  ــرتاك َّـ اِّـناقصة اع ــركات اِّـتقدمة لالش ١٤-على الش
ــد والضمان االجتماعي  ــؤون االجتماعية /دائرة التقاع ــن وزارة العمل والش م

الكمال اجراءات اِّـوافقات االمنية َّـ حال التأهل.
١٥-التصرف اي مستحقات اُّـ اِّـجهز اال بعد جلب براءة ذمة من دائرة التقاعد 

والضمان االجتماعي.
ــتقطاع مبلغ (٢٥٠٠٠) الف دينار عراقي عن كل اِّـناقصات من  يتم اس  -١٦

الشركات العراقية الستحصال صحة صدور من غرفة تجارة بغداد. 
د.عائد جابر عمران
عـ . اِّـدير العام 
رئيس مجلس االدارة مدير عام 

شركة اِّـشاريع النفطية
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٥٠٠ َّـ ٢٠٢٠/١١/٨) .
ــروع   ــاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة) مش ــة ) دعوة مقدمي العط ــم العقود الحكومي ــر (محافظة البصرة / قس تس
ــاء محطة سعة (٢*٣١,٥) ام َّـ أي ١١/٣٣/ك.ف متكاملة مع منظومة االتصاالت واِّـواد االحتياطية عدد (٣) َّـ شط العرب  (انش

والزبري واِّـدينة)   
 - وبكلفة  تخمينية قدرها(١٤,٩٨٣,٠٠٠,٠٠٠)  أربعة عشر مليار وتسعمائة وثالثة وثمانون  مليون  دينار عراقي

 - ضمن تخصيصات تنمية األقاليم لعام ٢٠١٩   - مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوم )  . -موقع اِّـشروع ( عام )
- وبتبويب (٢٧,١,١٠,٢,١,٤٧,٢) (بعرض فني)

ــركات متخصصة َّـ هذا اِّـجال   وان تكون  ــف اِّـطلوبة : الدرجة / الثالثة  والصنف /  كهرباء ميكانيك-كيمياوي  –ش ــة والصن   - الدرج
الهوية نافذة .

ــية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم  ــيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس   أوالً-  س
(٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـتناقصني.

ــعبة اعالن اِّـشاريع)  ــم العقود الحكومية  / ش   ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس
َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة

   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي :
*القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:

ــنتني ويجب ان تكون  ــبني القانونيني تعرض الوضع اِّـالي الخر س ــابات الختامية  تقديم اِّـيزانية العامة اِّـدققة من قبل اِّـحاس - الحس
معدالتها رابحة ويجوز تقديم الحسابات الختامية الخر سنتني تسبق االزمة اِّـالية لعام ٢٠١٤

ــبع سنوات يجب ان ال يقل عن ((١٤,٩٨٣,٠٠٠,٠٠٠) أربعة عشر مليار وتسعمائة وثالثة  ــنوي على مدى اخر س - معدل االيراد الس
ــتمرة  وِّـدة ال تقل  ــتلمة عن األعمال اِّـنفذة للعقود اِّـنجزة اوتلك اِّـس ــوبا من الدفعات الكلية اِّـس وثمانون  مليون  دينارعراقي  محس
ــر سنوات من تاريخ غلق اِّـناقصة ويتم احتساب معدل االيراد السنوي وفقاً للسنوات اِّـقدمة من قبل مقدم  ــنتني والتزيد عن عش عن س

العطاء مع مراعاة عدم ضرورة ان تكون سنوات العمل مستمرة  
-متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية   على شكل كشف مصرَّـ يبني حركة التدفق اِّـالي الخر سنة او كفائة 
مالية باِّـبلغ اِّـطولب من خالل التسهيالت اِّـصرفية  وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق اِّـناقصة اليقل قدره عن ((١٤,٩٨٣,٠٠٠,٠٠٠) 

أربعة عشر مليار وتسعمائة وثالثة وثمانون  مليون  دينارعراقي 
٢ - على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه: 

ــد النهائي لتقديم  ــنوات قبل اِّـوع ــالل مدة ال تجاوز (٣) س ــم عقد واحد منجز خ ــربة العامة  : تقدي ــة:   أ-الخ ــدرة الفني ــربة والق ١-الخ
العطاء.

ــابقة وبمبلغ  ــرة الس ــنوات( ١٠) العش ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ب- الخرب التخصصية اِّـش
ــعة وثمانون مليون  وثمانمائة الف  دينار عراقي .لتنفيذ عقود مماثله  ــعمائة وتس اليقل عن(٨,٩٨٩,٨٠٠,٠٠٠) ثمانية مليار وتس
ــار  ــتخدمة اِّـش ــاليب والتكنولوجيا اِّـس ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس

اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) 
رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفـــع رســـم غيــــر 

ــتـــرد  قـــدرة (٢٠٠,٠٠٠) مائتان الــــف دينــــار عراقـــي اعتبــــارا مــــن يــــوم االربعاء  اِّـصـــادف ٢٠٢٠/١١/١٨   مس
.

•تلتزم الشركات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات اِّـقدمة من قبلهم وبخالفة يتحمل كافة التبعات 
القانونية 

•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية
خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االربعاء   اِّـصادف ٢٠٢٠/١١/٢٥   الساعة العاشرة صباحاً.

سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠٢٠/١٢/١ الساعة ١:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة  
العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين 

إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  :
 الوقت  : الساعة ١:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

     التاريخ : يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠٢٠/١٢/١ 
 العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٤٩,٨٣٠,٠٠٠ ) مائة وتسعة واربعون مليون وثمانمائة وثالثون الف  
دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات . 

ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
تاسعا  – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

ــية وجداول  ــم الرابع من الوثيقة القياس ــالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس (١- رس
الكميات اِّـسعره وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

ــا من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات  ــدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليه ــض تحريري ِّـمثل مق  ٣-تفوي
ــتمارات اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من  ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس العطاء التي توكد اس

اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
عاشرا -تلتزم الشركات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات اِّـقدمة من قبلهم وبخالفة يتحمل   كافة 

التبعات القانونية 
اثنى عشر  - يتحمل من ترسو علية اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ثالثة عشر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة .
ــب مقتضيات اِّـصلحة  ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس اربعة عش

العامة و اليحق للمشركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
 basra.gov.iq . الخامس عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة 

السادس  عشر – سبب االعالن الثاني * لم تقدم عليها اي شركة (صفر عطاء) َّـ االعالن االول.
اِّـهندس

اسعد عبد األمري ألعيداني 
محــافــظ  البصــرة

ــروع (تجهيز طوقم ضخ ِّـشاريع مديرية ماء محافظة بغداد عقد  ــر ديوان محافظة بغداد اإلعالن عن مش ١- يس
ــنة ٢٠١٩ فعلى كافة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة تقديم  ــتثمارية لس تجهيز) أدناه ضمن اِّـوازنة االس

عطاءاتهم لتنفيذ اِّـشروع أدناه وحسب الوثائق القياسية.
٢- على مقدمي العطاءات اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على الوثائق الخاصة باِّـشروع وجداول الكميات مراجعة 
ــاعة (٨) صباحاً ولغاية الساعة  ــمي من الس ــم العقود خالل أوقات الدوام الرس محافظة بغداد الطابق الثامن / قس

(٢) ظهراً.
٣- تضمن العرض ثالثة ظروف/ ظرف العرض التجاري

ظرف العرض الفني
ــيس، عقد تأسيس، محضر اجتماع، إجازة ممارسة مهنة،  ــهادة تأس ظرف يتضمن متطلبات التأهيل اِّـطلوبة (ش
ــة غرفة تجارة نافذة، تقديم أعمال  ــائية نافذة صادرة من وزارة التخطيط، هوي ــة تصنيف بدرجة (رابعة) إنش هوي
مماثلة مصدقة من الجهة اِّـستفيدة، تقديم مستمسكات اِّـدير اِّـفوض، تقديم ما يؤيد حجب البطاقة التموينية، 
ــة  ــراء النخس ــة للضرائب نافذ ومعنونة اُّـ محافظة بغداد، وصل الش ــادر من الهيئة العام ــاب عدم ممانعة ص كت
ــركة اِّـتقدمة، تقديم جدول تقدم  ــة، يتم التوقيع والختم على كافة صفحات جداول الكميات من قبل الش األصلي
ــركة بتثبيت عنوان متكامل ِّـكتبها مع أرقام الهواتف واِّـوقع  عمل، تكون مدة نفاذية العطاء ٩٠ يوماً، تقوم الش
ــة وخالية من الحك  ــة وان تكون الكتابة واضح ــام مدونة رقماً وكتاب ــا، يجب ان تكون األرق ــي الخاص به االلكرتون
ــهادة  ــرتاك باِّـناقصة تقديم ش ــركات األجنبية الراغبة باالش ــاء، على الش ــرتن بتوقيع مقدم العط ــطب ومق والش
ــات مختوم بالختم  ــة للتفاوض، تقديم جدول الكمي ــعار النهائية غري القابل ــركة بتقديم األس ــيس، تلتزم الش تأس

الحواري ِّـحافظة بغداد).
ــري اُّـ العنوان التالي (محافظة  ــراء وثائق اِّـناقصة بعد تقديم طلب تحري ــكان مقدمي العطاء اِّـهتمني ش ٤- بإم
ــمائة الف دينار عراقي)  ــم العقود) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق لقاء مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) (خمس بغداد/ قس

غري قابلة للرد.
ــة/ الطابق األول. وآخر  ــتعالمات االلكرتوني ــاءات/ اُّـ العنوان التالي: محافظة بغداد/ االس ــليم العط ٥- يتم تس
موعد لتسليم العطاءات الساعة (١٢) ظهراً من التوقيت اِّـحلي ِّـدينة بغداد يوم األربعاء ٢٠٢٠/١٢/٩. وسوف 

ــي العطاءات او ممثليهم الراغبني  ــيتم فتح العطاءات بحضور مقدم ــض العطاءات اِّـتأخرة عن هذا اِّـوعد وس ترف
ــاء ٢٠٢٠/١٢/٩. أو اليوم الذي  ــاعة (١٢) ظهراً من يوم األربع ــم العقود الس ــور َّـ محافظة بغداد/ قس بالحض

يليه.
٦- يجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء على شكل (خطاب ضمان أو صك مصدق او سفتجة) من أحد مصارف 

بغداد اِّـعتمدة لدى البنك اِّـركزي.
٧- يستقطع من مستحقات الشركة اِّـتعاقدة كافة الرسوم والضرائب اِّـشار اليها َّـ القوانني واألنظمة والتعليمات 

العراقية.
٨- إذا صادف موعد غلق اِّـناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي.

٩- كل ما يخالف ما ورد َّـ أعاله ال يعتد به.
١٠- جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات الغري مستجيبة.

ــيولة النقدية، األعمال اِّـماثلة، اإليراد  ــب الوثيقة القياسية وبضمنها (الس ــتبعد أن عطاء لم ينظم حس ١١- يس
ــنتني التي تسبق األزمة  ــنتني رابحة ويجوز تقديم الحسابات الختامية آلخر س ــابات ختامية آلخر س ــنوي، حس الس

اِّـالية لعام ٢٠١٤).
ــات التي قد تحصل  ــو عليه اِّـناقصة بعدم اِّـطالبة بأي تعويضات عن اضرار االندثار او الحراس ١٢- يتعد من ترس
ــتمرار بالعمل وانجازه ضمن اِّـدة اِّـتعاقد بغض  ــتحقات واالس ــروع وبعدم التوقف نتيجة عدم صرف اِّـس َّـ اِّـش

النظر عن اِّـستحقات اِّـالية التي تطلبها الشركة.
.(admin@bagdad.gov.iq) ١٣- للمعلومات تتم اِّـراسلة عرب الربيد االلكرتوني:ــ

١٤- يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور النشر واالعالن.
١٥- َّـ حال تقديم أحد الشركاء ألي من اِّـعايري اِّـطلوبة وتم استيفاءها من قبله فيتم قبول العطاء اِّـشرتك دون 
ــروط معينة ينبغي توفرها َّـ الشريك عند ذلك يعتمد  ــب وش ــريك اآلخر، اال اذا نص َّـ الوثيقة نس النظر اُّـ الش

ما تم تثبيته َّـ الوثيقة.

محافظة بغداد/ قسم العقود

محافظة بغداد
إعــــــــــــــــــــــــــــــــالن

م/ مناقصة رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ تجهيز طوقم ضخ 
ِّـشاريع مديرية ماء محافظة بغداد

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاني / مناقصة (٥/ كهرباء توزيع /فرع شمال البصرة/ ٢٠٢٠)
(انشاء محطة سعة (٢*٣١,٥) ام َّـ أي ١١/٣٣/ك.ف متكاملة مع منظومة االتصاالت 

واِّـواد االحتياطية عدد (٣) َّـ شط العرب والزبري واِّـدينة )

القسم : العقود الحكومية /شعبة اعالن اِّـشاريع 
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لدينا الكثري من الوسائل التي يمكن عن طريقها القضاء عىل الفساد 
واملفسدين عرب هواتفنا الساخنة ومواقع التواصل االجتامعي

ابوابنا مفتوحة طيلة ايام االسبوع  وخصصنا يوم االثنني ملقابلة
 املنتسبني واملواطنني الستقبال شكاواهم والعمل عىل تذليلها

ندعو املواطن اىل التعاون معنا بشكل اكرب  كوننا نعتربه الركيزة االساسية يف احلصول عىل املعلومة
املواطن  قريب من الساحة وباستطاعته رفدنا باملعلومات الكاملة كون غايتنا خدمة املواطن

*ما اهمية العمل امليداني بالنسبة 
لكم؟.

– نحن نعتمد على مبدأ  في االركان 
يقول «ما ضاع وقت في االستطالع 
او التجوال» ومبعنى اخر انك عندما 
تنظر لألشياء كما هي شيء وعندما 
ــيء  ــك احدهم معلومة ش ــل ل ينق
اخر .. ولهذا عندما حضرت ميدانياً 
ــه  ــدو وحجم ــوة الع ــى ق ــرت ال نظ
ــاه واهدافه واكيد انك  واجتاهه ونواي
في هذه احلالة سوف تخرج بنتيجة 
افضل والنقطة املهمة التي تترتب 
ــاهدة امليدانية  ــى العمل او املش عل
ــخص نقاط الضعف ألجل  انك تش
ــن اجل  ــاط القوة م ــا ونق معاجلته
ــة  املنظوم ــع  تضطل اذ   ، ــا  تعزيزه
ــكيالت  األمنية حملافظة بغداد بتش
اخذت على عاتقها مسؤولية توفير 
ــتقرار لعموم املواطنني  االمن واالس
ــود املبذولة ليل نهار  من خالل اجله
ــة مصاحلهم  ــى حماي ــهر عل والس
والراصدة  ــتيقظة  عبر العيون املس
ــة  زعزع ــتهدف  تس ــة  محاول الي 
ــاة اليومية للمجتمع.  مفاصل احلي
ــة  واحدة  ــرطة الرصاف ــة ش ومديري
ــكل التنظيمي  من اهم اركان الهي
ــز به من  ــرا ملا تتمي ــن بغداد نظ الم
ــية وتنوع  خصائص جتارية وسياس
سكاني متآخ في ظروف استثنائية 

مرت على العراقيني.
ــة  ــددة ملقابل ــام مح ــم اي ــل لك *ه

املواطنني؟
ابوابنا مفتوحة طيلة ايام االسبوع  
ــد، ولدينا يوم االثنني ملقابلة  بالتأكي
ــد  ــى ح ــني عل ــبني واملواطن املنتس
ــتقبال  ــواء،ويتم عن طريقها اس س
ــم،  وهمومه ــني  املواطن ــكاوى  ش

واالستجابة لها بصورة سريعة.

ــف الفضائيني  ــق مل ــى يتم غل *مت
بشكل نهائي؟

ــائل التي  ــا الكثير من الوس – لدين
ــاء على  ــا القض ــن طريقه ــن ع ميك
التواصل  ــدين، عبر  الفساد واملفس

ــق هواتفنا  ــن طري ــع املواطنني ع م
ــل  التواص ــع  ومواق ــاخنة  الس
ــراءات  االج ــاذ  واتخ ــي،  االجتماع
القاسية بحق املقصرين واملتجاوزين، 
ــواب والعقاب  فنحن نؤمن مببدأ الث
ــذ بنظر االعتبار  مع اجلميع مع االخ

وجود االدلة والشهود على ذلك.
ــائل  وس ــع  م ــون  تتعامل ــف  كي  *

االعالم؟
ــاس النجاح، ،  ــا اعدّ االعالم اس – ان
ــتفادة   ــيكون عن طريقه ، االس فس
ــدروس والعبر التي جتري  كثيرا من ال
حولنا، فاخلبر احيانا يكون اقوى من 

قذيفة املدفع.
ــخصياً ارغب ان يكون االعالم  انا ش
ــي دعم  ــه االن ف ــو علي ــوى مما ه اق
ــة التحول التي  ــة ودعم مرحل الدول
ــها ، كون هذه املرحلة حتتاج  نعيش
ــع وحملة  ــي واس ــم اعالم ــى دع ال
اعالمية هادفة جتسد االجنازات التي 
تقوم بها الدولة والقطعات االمنية 
ــبيل خدمة الناس، عن طريق  في س

التصدي لالعالم املضاد املعادي.
ــتباقية  باعمال اس ــون  ــل تقوم *ه

الكتشاف اجلرائم والتصدي لها؟
نعم يتم التحرى عن اماكن اجملرمني 
ونشاطاتهم والقاء القبض عليهم 
قبل قيامهم بالتجاوز على االمالك 

العامة وارواح واموال املواطنني.
 

ــون  متعاون ــون  املواطن ان  ــل  ه  *
معكم؟

ــع اذ تقع  ــؤولية اجلمي ـ   االمن مس
ــة  ــألة التوعي ــا مس ــا جميع علين
ــي التعليم  ــية ف واملعاجلة االساس
ــط  ترتب ــة  االمني ــؤوليات  فاملس
ملنع  والتوجية  ــة  والتربي ــة  بالتوعي
اجلرمية بشتى انواعها واحلفاظ على 
امن االفراد واجملتمع فاالمن اليتحقق 
لكافة  ــة  اجلهودالوطني ــر  االبتظاف
ــي مواجهة  ــع ف ــات اجملتم مؤسس
ــرام والقضاء  ــع االج ــف مناب وجتفي
على اسبابة وتعقب اجملرمون  اخمللني 
ــؤولية جماعية فردا  باالمن الن املس

ــلطة  كان ام جماعة ام هيئة ام س
ــون  ــا  ان نك ــا جميع ــب علين ويج
ــتعداد لتحقيق االمن بكل  على اس
ــى نتمكن  ــبل  حت ــائل والس الوس
ــن اهميتة  ــراي العام ع ــن ابالغ ال م
ــكالت  املش ملنع  الوقاية  ــراءات  واج
ــول (الدولة ،  ــم فتتح ــن ان تتفاق م

السلطة ، الهيئات االجتماعية) ان 
تكون املعلم املربي لالجهزة االمنية 
ــا تعني كل افراد  وغيرهم  باعتباره
ــن الالزم  ــن ثم اصبح م ــع  وم اجملتم
اشتراك كل هيئات اجملتمع الرسمية 
ــيرة االجهزة  واالهلية في دعم مس
ــات  الغاي ــك   تل ــوغ  ولبل ــة   االمني
ــن غرس  ــد م ــة الب ــداف االمني وااله

القيم  في عقول االحداث والشباب 
ــات االجتماعية  من خالل املؤوسس
ــة واالعالمية بدءً  ــة والديني والتربوي
ــجد  ــة واملس ــرة واملدرس ــن االس م
ــي  ــع احملل ــالم واجملتم ــائل االع ووس
ــات والهيئات  ــن املؤسس وغيرها م
ــة الوطنية من  ــة بالتربي ذات الصل

ــع لضمان  ــني افراد اجملتم اجل حتص
ــم وضوابط  وقي ــم  ــم بنظ التزامه
ــة  واالخالقي ــة  الديني ــع  اجملتم
ــة والقانونية بل حتفيزهم  واجملتمعي
للمشاركة في حتقيق االمن الشامل 
ــي توكد على  ــاركة اجلميع والت مبش
ضرورة االسهام اجلماهيري في اجملال 
ــن دور  ــد، للمواط ــي .. بالتأكي االمن

كبير في اجناح عملنا والقاء القبض 
ــني، ومن اجل ازالة اخلوف  على اجملرم
من نفوس املواطنني، حيث نستقي 
منه املعلومة، وبدورنا نقوم بالتأكد 
ــذا االمر يأتي  ــدى صحتها، وه من م
من اجل احلفاظ على سرية صاحب 
ــكاوى  ــاك ش ــن هن ــة، ولك املعلوم

صريحة يحب املواطن تثبيت اسمه 
عليها، عندها نأخذ اسمه. واكد بان 
توجيهات وزارة الداخلية وتوجيهات 
ــن مع  الدولة توصي بالتعامل احلس
املواطن واالحترام املتبادل بني املواطن 
ــبة  ــة وبهذه املناس ــوات االمني والق
ندعو املواطن الى احترام القطعات 
ــاظ على  ــة الى احلف ــة اضاف االمني

ــة كونها ممتلكات  املمتلكات العام
ــألة  ــعب واود ان اعرج الى مس الش
ــي  الطلب من  ــة في األهمية ه غاي
ــلميني ان  ــن الس ــع املتظاهري جمي
ــكل حضاري  ــروا عن رأيهم بش يعب
العامة  املمتلكات  ويحافظون على 
من احلرق والسلب وغيرها كون هذه 
ــس  ــأنها ان تنعك ــن ش ــال م االعم
ــد وعلى  ــلبي على البل ــكل س بش
ــكل عام .. فاملتظاهر  املواطنني بش
ــوف  ــي وبالنتيجة س ــن عراق مواط
ــذا فاننا  ــلبا له ــس عليه س تنعك
ــوه للمحافظة على هذه االمور  ندع

والتعبير عن رايه بشكل سلمي. 
* ماذا تطلبون من املواطن؟

ــاون معنا  ــو املواطن الى التع – ندع
بشكل اكبر، الننا من دونه ال ميكننا 
ــاحة  ــو قريب من الس ــل، فه العم
ــات  ــا باملعلوم ــتطيع ان يرفدن ويس
ــوم غايتنا  ــة، وكما هو معل الكامل

خدمته .
* هل الضباط واملنتسبني العاملني 
ــاءة  بالكف ــون  يتمتع ــم  مبعيتك

واملهنية في اداء عملهم؟.
ــث ان اغلب ضباط  ــد، حي ـ  بالتأكي
ــهادات  ــا لديهم ش ــرطة لدين الش
ــل التحقيقي  ــار العم وخاضوا غم
اجلنائي، وميتلكون االختصاص وعلى 
ــؤولية،  ــال من الكفاءة واملس قدر ع
ــف عن  ــي الكش ــاهموا ف ــد س وق
ــم  ــم، فجميعه ــن اجلرائ ــر م الكثي
ــي  ف ــوا   وتخرج ــل  للعم ــني  مؤهل
ــدورات التأهيلية في  ــن ال العديد م
مجال عملهم واختصاصهم، داخل 
العراق وخارجه ويتميزون بامكانيات 

العالية.
واختتم اللواء احلقوقي (اسماعيل 
ــواره بالقول ان  ــي) ح ــرمي الكرط ك
لدينا قسما كبيرا في قيادة شرطة 
ــم العالقات  ــال بقس ــداد متمث بغ
واالعالم ويتولى مسؤوليته ضابط 
معروف برتبة مقدم وهو االخ (عزيز 
ــي ويؤدي  ــه وجه اعالم ــر) كون ناص
ــد وان كل املعايير  ــكل جي دوره بش

ــال مكافحة  ــي مج ــع ف ــي تتب الت
الشائعات كلها مطبقة في قسم 
ــالم واحلقيقة فقد  ــات واالع العالق

جنح في هذا املوضوع.
*  كيف تتعاملون مع ملف اجلرحى 

والشهداء؟.
   ـ الشهداء اكرم منا جميعا فهم 
ولعوائلهم  ــهم،  بانفس املضحني 
وذويهم كل االجالل والتقدير، وفيما 
التحقيقية  ــهم  مجالس ــص  يخ
ــا وحقوقهم التقاعدية،  ومتابعته
ــوم باالهتمام بهذا اجلانب  فاننا نق
ــاط  ضب ــص  تخصي ــالل  خ ــن  م
ــالت التقاعدية  الجناز  كافة املعام
ــم  منه ــى  العظم ــة  والغالبي
ــتلموا حقوقهم، اما بالنسبة  اس
ــاك من تكون درجة  للجرحى، فهن
ــة، وينقل الى  ــز لديه متقدم العج
ــبني واجلرحى، او تكون  وحدة املنس
ــيطة، يبقى  درجة العجز لديه بس
ــم تكليفه  ــه، ولكنه يت في وحدت
ــع  ــب م ــيطة تتناس ــال بس باعم
ــي كل  ــم ف ــي، فه ــه الصح وضع
ــوا  ضح ــن  الذي ــا،  ابناؤن ــوال  االح
بانفسهم، ولذلك فانهم يكلفون 
ــع وضعهم  ــب م ــات تتناس بواجب

الصحي .
  *  كلمة اخيرة تود قولها ؟.

ــكر  ــدمي جزيل الش ــن تق ــد م ـ   الب
ــني الذين  ــان جلميع املواطن والعرف
تعاملوا معنا في ايصال املعلومات 
ــى العصابات املنظمة  للقضاء عل
وكذلك االبالغ عن حاالت مختلفة 
ــهيل مهام  ــى تس ــاادى ال ــذا م وه
مفارزنا بالقاء القبض على اجملرمني 
وال يفوتني ان اتقدم بجزيل الشكر 
ــكادر جريدة «  ــم االمتنان ل وعظي
ــى مهنيتهم  ــة اجلديدة» عل البين
العالية وتفاعلهم في نشر هموم 
دليل  ــذا  وه ــني  املواطن ــاكل  ومش
ــة العاملني فيها  قاطع على مهني
ــكركم ثانية على اجراء هذا  ، واش
ــوار للتعريف مبا تقوم به دائرتنا  احل

من واجبات.

ثمة أشخاص يأتون الى ميادينهم املهنية بصمت، وحني ميضون عنها، فإنهم حاوره / وسام نجم 
ميضون بصمت أيضاً لكنهم يتركون فيها أثراً عظيماً ال ميحي أبداً. فيهم من 
جليلة  خدمات  فيؤدي  بالده،  ومستقبل  حاضر،  صناعة  في  مهماً  دوراً  يلعب 
لشعبه دون ضجيج. ألن اهللا خلقهم هكذا هادئني، باذلني، منتجني، متواضعني، 
وشاهقني بال ضجيج، هم اخمللصون في عملهم حد الدهشة.. والصادقون مع 
أنفسهم، ومع شعبهم وهم النزهاء، الشرفاء في كل تعامالتهم، واألمناء على 
ما اؤمتنوا عليه دون سؤال وجواب.. اللواء احلقوقي اسماعيل كرمي الكريطي مدير 
الذين ال  املتواضعني،  الباذلني اخمللصني  اً من هؤالء  واحدٌ الرصافة  شرطة بغداد 
يحبون املديح، وال يسعون الى األضواء.. فهذا الفارس واحداً من مفاخر شعبنا، 

وفارس من فرسانه األصالء.

NO.3532.WED.18.NOV .2020 العدد (٣٥٣٢) االربعاء ١٨ / ١١ / ٢٠٢٠ 

نعتمد عىل مبدأ  مفاده «ما ضاع وقت 
يف االستطالع او التجوال» 

مديررشطة بغداد  الرصافة اللواء احلقوقي اسامعيل كريم الكريطي يف حوار خص به (                               ): 

الزميل اِّـحاور مع مدير شرطة بغداد / الرصافة



11اعالنات NO.3532.WED.18.NOV.2020 العدد (٣٥٣٢) االربعاء ١٨ / ١١ / ٢٠٢٠ 

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم ( ٢٥٠٠ َّـ ٢٠٢٠/١١/٨) . 
ــر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة  يس

لتنفيذ مشروع انشاء محطة ثانوية (٢×٣١,٥)ام َّـ أي ١١/٣٣ ك.ف السينالكو
- وبكلفة  تخمينية قدرها ٣,٩٩٧,٠٠٠,٠٠٠ ثالثة مليار وتسعمائة وسبعة وتسعون مليون دينار عراقي   

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .     - تبويب اِّـشروع ٢٧,١,١٠,٢,١,٤٧,٢ 
 - مدة التجهيز ( ٣٦٠  يوم ) .          - موقع اِّـشروع ( مركز )            - وبعرض فني  

ــركات متخصصة َّـ هذا  ــة   والصنف /  كهربائي ميكانيك –كيمائية /ش   - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الخامس
اِّـجال   وان تكون الهوية نافذة 

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 
العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـتناقصني.

  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  / شعبة اعالن 
اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة

   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي :
*القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:

ــن (٧٩٩,٤٠٠,٠٠٠ )  ــة بمبلغ اليقل قدره ع ــيولة نقدي ــى مقدم العطاء ان يقدم س ــيولة النقدية : عل ــات الس متطلب
ــف مصرَّـ يبني حركة التدفق اِّـالي الخر  ــعة وتسعون مليون واربعمائة   الف دينار عراقي على شكل كش ــبعمائة وتس س

سنة او كفاءة مالية باِّـبلغ اِّـطلوب من خالل التسهيالت اِّـصرفية وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق اِّـناقصة .
ــة متطلبات الخربة الفنية  ــدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبي ــدرة الفنية:  على مقدم العطاء أن يق ــربة والق ٢ - الخ

اِّـدرجة أدناه:
ــابقة وبمبلغ اليقل  ــرة الس ــنوات( ١٠) العش ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس اِّـش
ــار ومائتا مليون  دينار عراقي  لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح   ــن ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ملي ع
ــتخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس  ــاليب والتكنولوجيا اِّـس بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس

(متطلبات صاحب العمل)     
ــوان جمهورية  ــل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العن ــة العربية من قب ــاء الكاملة باللغ ــراء مجموعة وثائق العط ــاً- يمكن ش رابع
ــتـــرد   ـــــم غيــــر مس ــية ودفـــع رس ــعبة  بيع الوثائق القياس ــود الحكومية/ ش ــم العق ــة البصرة/قس العراق/محافظ
ــوم االربعاء  اِّـصـــادف  ــار عراقـــي اعتبــــارا مــــن يــــ ــون  الــــف دينــــ ــدرة (١٥٠,٠٠٠) مائـــــة وخمس قـــ

.  ٢٠٢٠/١١/١٨
ــن قبلهم وبخالفة  ــة كافة األوليات اِّـقدمة م ــن قبل كاتب العدل بصح ــم تعهد قانوني مصدق  م ــركات بتقدي ــزم الش •تلت

يتحمل كافة التبعات القانونية 
•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االربعاء   اِّـصادف ٢٠٢٠/١١/٢٥   الساعة العاشرة  ــاً- س خامس

صباحاً
ــب التوقيت  ــاعة ٢:٠٠ ظهرا حس ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠٢٠/١٢/١ الس ــاً -يجب تس سادس
ــيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا   ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س اِّـحلي ِّـدينة البصرة  العطاءات اإللكرتونية (ال يس

وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  :
 الوقت  : الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

     التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠٢٠/١٢/١ 
 العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــعمائة  ــعة وثالثون مليون وتس ــاءات ضمان العطاء بقيمة  ( ٣٩,٩٧٠,٠٠٠ ) تس ــب أن يرفق بجميع العط ــابعاً - يج س
ــد تاريخ نفاذية  ــان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بع ــفتجة او خطاب ضم ــكل صك مصدق او س ــف  دينار عراقي على ش ــبعون    ال وس

العطاءات .. 
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.

تاسعا  – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ
(١- رسالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة القياسية 

وجداول الكميات اِّـسعره وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .
ــع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ  ــض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقي  ٣-تفوي
ــتمارات اِّـدرجة َّـ  ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس ورقة بيانات العطاء التي توكد اس

القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
عاشراً  - يتحمل من ترسو علية اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

احدى عشر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة 
.

اثنى عشر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحسب مقتضيات 
اِّـصلحة العامة و اليحق للمشركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

basra.gov.iq . ثالث عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة 
ــتنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة  ــراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن اس ــركات بش ــر – الزام الش اربعة  عش

العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ 
الخامس عشر  –سبب االعالن الثاني *عدم تقديم عمل مماثل * عدم تقديم كتاب تأييد الهيئة العامة للضرائب * عدم 
ــب توصيات لجنة  ــيولة نقدية * عدم تقديم عرض فني * التأمينات االولية اِّـقدمة ال تغطي اِّـبلغ اِّـطلوب حس تقديم س

التحليل والتقييم االوُّـ ذي العدد ٢/ع  َّـ ٢٠٢٠/٩/٩.
اِّـهندس

اسعد عبد األمري ألعيداني 
محــافــظ  البصــرة

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاني / مناقصة (١/ كهرباء توزيع/فرع البصرة  / ٢٠٢٠) 
انشاء محطة ثانوية (٢×٣١,٥) ام َّـ أي ١١/٣٣ ك.ف السينالكو

القسم : العقود الحكومية /شعبة اعالن اِّـشاريع 

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم ( ٢٥٠٠ َّـ ٢٠٢٠/١١/٨) . 
ــم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة  ــر (محافظة البصرة / قس يس

لتنفيذ مشروع مشروع(انشاء محطة ثانوية (٢×٣١,٥) ام َّـ أي  ١١/٣٣ ك.ف الرومية.
- وبكلفة  تخمينية قدرها ٣,٩٩٧,٠٠٠,٠٠٠ ثالثة مليار وتسعمائة وسبعة وتسعون مليون دينار عراقي   

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .     - تبويب اِّـشروع ٢٧,١,١٠,٢,١,٤٧,٢ 
 - مدة التجهيز ( ٣٦٠  يوم ) .          - موقع اِّـشروع ( مركز )            - وبعرض فني  

ــركات متخصصة َّـ هذا  ــة   والصنف /  كهربائي ميكانيك –كيمائية /ش   - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الخامس
اِّـجال   وان تكون الهوية نافذة 

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 
العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـتناقصني.

  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  / شعبة اعالن 
اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة

   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل ) ما يلي :
*القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:

ــن (٧٩٩,٤٠٠,٠٠٠ )  ــغ اليقل قدره ع ــيولة نقدية بمبل ــى مقدم العطاء ان يقدم س ــيولة النقدية : عل ــات الس متطلب
ــف مصرَّـ يبني حركة التدفق اِّـالي الخر  ــعون مليون واربعمائة   الف دينار عراقي على شكل كش ــبعمائة وتسعة وتس س

سنة او كفاءة مالية باِّـبلغ اِّـطلوب من خالل التسهيالت اِّـصرفية وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق اِّـناقصة .
ــة متطلبات الخربة الفنية  ــالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبي ــدرة الفنية:  على مقدم العطاء أن يقدم دلي ــربة والق ٢ - الخ

اِّـدرجة أدناه:
ــابقة وبمبلغ اليقل  ــرة الس ــنوات( ١٠) العش ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس اِّـش
ــه ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح   ــار ومائتا مليون دينار عراقي  لتنفيذ عقود مماثل ــن ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ملي ع
ــار اليها َّـ الفصل السادس  ــتخدمة اِّـش ــاليب والتكنولوجيا اِّـس بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس

(متطلبات صاحب العمل)     
ــوان جمهورية  ــني الراغبني َّـ  العن ــة العربية من قبل اِّـناقص ــاء الكاملة باللغ ــراء مجموعة وثائق العط ــن ش ــاً- يمك رابع
ــتـــرد   ـــــم غيــــر مس ــية ودفـــع رس ــعبة  بيع الوثائق القياس ــود الحكومية/ ش ــم العق ــة البصرة/قس العراق/محافظ
ــوم االربعاء   اِّـصـــادف  ــار عراقـــي اعتبــــارا مــــن يــــ ــون الــــف دينــــ ــدرة (١٥٠,٠٠٠) مائـــــة وخمس قـــ

.  ٢٠٢٠/١١/١٨
•تلتزم الشركات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات اِّـقدمة من قبلهم وبخالفة يتحمل 

كافة التبعات القانونية 
•كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االربعاء   اِّـصادف ٢٠٢٠/١١/٢٥   الساعة العاشرة  ــاً- س خامس

صباحاً.
ــب التوقيت  ــاعة ٢:٠٠ ظهرا حس ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠٢٠/١٢/١ الس ــاً -يجب تس سادس
ــيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا   ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س اِّـحلي ِّـدينة البصرة  العطاءات اإللكرتونية (ال يس

وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين اختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  :
 الوقت  : الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

     التاريخ : يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠٢٠/١٢/١ 
 العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــعمائة  ــعة وثالثون مليون وتس ــان العطاء بقيمة ( ٣٩,٩٧٠,٠٠٠ ) تس ــق بجميع العطاءات ضم ــب أن يرف ــابعاً - يج س
ــد تاريخ نفاذية  ــان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بع ــفتجة او خطاب ضم ــكل صك مصدق او س ــار عراقي على ش ــف  دين ــبعون    ال وس

العطاءات . 
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.

تاسعا  – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ
(١- رسالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة القياسية 

وجداول الكميات اِّـسعره وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .
ــاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ  ــض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العط  ٣-تفوي
ــتمارات اِّـدرجة َّـ  ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس ورقة بيانات العطاء التي توكد اس

القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
عاشراً  - يتحمل من ترسو علية اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم  ــر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس ــر  عش احدى عش
العطلة .

ــب  ــل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس ــن مراحلها وقب ــاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة م ــرة الحق َّـ الغ ــر - للدائ ــى  عش اثن
مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

basra.gov.iq . ثالث عشر عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة 
ــتنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة  ــراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن اس ــركات بش ــر – الزام الش اربعة  عش

العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ .
ــة العامة للضرائب *  ــم كتاب تأييد الهيئ ــم عمل مماثل * عدم تقدي ــبب االعالن الثاني *عدم تقدي ــر  –س ــس عش الخام
ــب توصيات لجنة التحليل والتقييم االوُّـ ذي العدد ٣/ع  َّـ  ــيولة نقدية * عدم تقديم عرض فني * حس عدم تقديم س

.٢٠٢٠/٩/٩
اِّـهندس

اسعد عبد األمري ألعيداني 
محــافــظ  البصــرة

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاني / مناقصة (  ٢/ كهرباء توزيع/فرع البصرة  / ٢٠٢٠)
مشروع (انشاء محطة ثانوية (٢×٣١,٥) ام َّـ أي  ١١/٣٣ ك.ف الرومية

القسم : العقود الحكومية /شعبة اعالن اِّـشاريع 



ــي  ــوداوية التي يطلقها هذا السياس  رغم كل التصريحات الس
ــات املبكرة التي  ــتحالة اجراء االنتخاب ــأن اس ــب بش او ذاك النائ
حدد موعد اجرائها السبد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في 
ــهر حزيران من العام املقبل اال ان قطارها يسير بسرعة  مطلع ش
ــى القوى  ــكة الفوالذية وان عل ــان  الس ــاده على قضب ــر معت غي
ــى ان حتصل ليس في موعدها  ــية املنزعجة التي التتمن السياس
ــنوات النها ترى في  ــب  بل حتى بعد هذا التاريخ بس املقرر فحس
ــا الن اوراقها التي حافظت على  ــؤم له هذه االنتخابات مصدر ش
ــنة املاضية سوف تتبعثر وتتطاير في  متاسكها طيلة ال( ١٧) س
ــية بشكل  ــم خارطة العملية السياس ــيعاد رس الهواء ورمبا س
مغاير للصورة النمطية التي تعودناها  منذ العام (٢٠٠٣) وحلد االن 
واملراقب يكتشف بسهولة ان ان هناك قطبان متنافران احدهما( 
ــه  ــلبي) رافض الجراء االنتخابات املبكرة انطالقا من هواجس س
وحساباته ومخاوفه من خسارة العملية السياسية اما القطب 
ر على اجرائها في وقتها احملدد منطلقا  صّ االخر( االيجابي) فهو مُ
ــود الذي يطالب به  ــي احداث التغيير  املنش ــن رغبة جامحة ف م
ــا في النجف  ــه املرجعية الدينية العلي ــعبي وتبارك احلراك الش
ــباق  مع الزمن  ــعي دائب وس ــرف. اما احلكومة فانها في س االش
لتهيئة كل مستلزمات اجناحها لتحقيق االهداف املتوخاة منها.. 
ــالث( اجلمهورية  ــات الث ــذه احلقيقة اجتماع الرئاس وما يؤكد ه
والوزراء والنواب) مع رئيس مجلس القضاء االعلى ورئيس واعضاء 
ــات وكذلك املمثلة اخلاصة  ــتقلة لالنتخاب املفوضية العليا املس
ــخارت) في قصر  ــراق( جينني هينس بال س ــدة في الع لالمم املتح
ــاء امس االول االثنني السادس عشر من تشرين الثاني  بغداد مس
ــع واملهم هذا  ــي(٢٠٢٠).. مايفرح صراحة ان االجتماع املوس احلال
ــرة  ــرارات واالجراءات ذات الصلة املباش ــن الق ــد خرج بحزمة م ق
ــليم  ــة بهدف توفير مناخ س ــل العملية  االنتخابي ــكل مفاص ب
وبيئة امنة ومستقرة من شأنها ضمان اجراء انتخابات تنسجم  
مخرجاتها مع تطلعات الشارع العراقي الباحث عن حزمة ضوء 
ــية خالية  ــال الى مرحلة سياس ــق مظلم واالنتق ــي نهاية نف ف
ــاد واالخفاق التي طبعت  ــل والفس من كل االدران ومظاهر الفش

العملية السياسية الراهنة!!
ــد على اهمية زيادة  ــرارات التي اتخذت هي التاكي ومن ضمن الق
ــجيل البايومتري ووضع االليات التي تسهم وتيسر  نسبة التس
ــل البطاقة البايومترية  ــجيل اختصارا للزمن وجلع عملية التس
ــني  ــت النازح ــان تصوي ــك ضم ــات. وكذال ــي االنتخاب ــرة ف حاض
ــارج بايومتريا وكذالك  ــن في اخل ــن العراقيني املتواجدي واملهجري
التعاقد مع شركة عاملية( مرصرصة ورصينه) لفحص برمجيات 
ــاور مع فريق االمم املتحدة واالهم تامني مراقبة  االنتخابات بالتش
ــارش وارش) واالهم االهم  ــول ( ق ــات وعدم حص ــة لالنتخاب فاعل
ــة الناخب  ــة لتضمن اعادة ثق ــة وطني ــالق حملة اعالمي هو اط
ــورها.. ــة اال نتخابية التي تصدعت كثيرا وانقطت جس بالعملي
ــن املكتوي جراء  ــادرة الن جتعل املواط ــة اعالمية  صادقه وق حمل
ــارس دوره والتعبير عن ارادته  ــذه املرة مي ــابقة بانه ه الدورات الس
ــامي) او حتت تاثير  احلرة من خالل االختيار الصح وليس( عامي ش

« التنومي املغناطيس»!!
انتخابات يقول من خاللها كلمته الفصل  مبلء ارادته.

ــي وزارة الكهرباء، امس الثالثاء، أمام  ــر موظفو العقود ف تظاه
وزارة املالية في العاصمة بغداد، مطالبني بصرف مستحقاتهم 
ــي وزارة الكهرباء، نظموا  ــة املتأخرة.إن موظفي العقود ف املالي
تظاهرة، واعتصموا أمام مبنى وزارة املالية في العاصمة بغداد، 
مطالبني بصرف مستحقاتهم املتأخرة منذ شهر آذار املاضي.  
وأضاف، أن املتظاهرين رفعوا الفتات طالبوا من خاللها بصرف 

مستحقاتهم بشكل سريع وعاجل.

متابعة / البينة الجديدة
ــادر من نوعه، اصطدمت طائرة ركاب أمريكية بدب  في حادث ن
بري خالل هبوطها في والية أالسكا بشمال البالد.وأكدت إدارة 
النقل في الوالية أن «احلادث وقع مساء أمس السبت في مطار 
مدينة ياكوتات»، مشيرة إلى أن «موظفي املطار قاموا بتنظيم 
ــوط الطائرة من طراز «بوينغ ٧٣٧- ــدرج قبل ١٠ دقائق من هب امل
٧٠٠»، ولم تكن هناك أي مؤشرات على وجود حيوانات هناك».

ــرة لدى اقترابها  ــدودة، الحظ طاقم الطائ ــن بعد دقائق مع لك
ــدرج. ولم يتمكن الطيارون من تفادي  من األرض دبني يعبران امل
االصطدام بأحد احليوانني الذي تبني الحقا أنه أنثى، فيما متكن 
ــو عامني، من النجاة.وتعرض  ــن نح طفلها الدب الثاني، في س
ــادث، دون وقوع إصابات  ــرة ألضرار جراء احل أحد محركي الطائ

بني الركاب.

متابعة / البينة الجديدة
رصد مقطع فيديو مشهداً مفجعاً ألم تصرخ في لوعة باحثة 
دون جدوى عن رضيعها الذي غاب لألبد في عرض البحر، بعدما 
تعرض قارب كان يحملها مع عشرات املهاجرين اآلخرين للغرق 
ــط. وتسمع في مقطع الفيديو  في مياه البحر األبيض املتوس
ــزع لن أرى طفلي. لقد  ــات األم التي راحت تنتحب في ج صرخ
ــة  ــن طفلي؟ وذلك في نداءات يائس ــدت طفلي. ملاذا أنا؟ أي فق
 Open Arms ــع ملنظمة ــا للمنقذين على منت زورق تاب وجهته
ــكاي نيوز عربية. وميكن رؤية  ــب س ــبانية اخليرية. بحس اإلس
ــتند على حافة  ــن هويتها، وهي تس ــف ع األم، التي لم يكش
القارب، تصرخ وحتدق بيأس في املياه، حيث جتري عمليات إنقاذ 

مهاجرين آخرين. 

متابعة / البينة اجلديدة
ــتان مؤخرا  ــفت تركمانس كش
 ١٥ ــول  بط ــي  ذهب ــال  متث ــن  ع
ــا ينتمي إلى  ــد كلب مترا، يجس
الساللة املفضلة لرئيس البالد 

قربان قولي بردي محمدوف، 
وفقاً لـ سكاي نيوز عربية. 
ــس محمدوف  الرئي وحضر 

ــتان  تركمانس والذي يحكم 
ــم  ــام ٢٠٠٧، مراس ــذ الع من
ــال، وهو  ــف عن التمث الكش
ــب الراعي في  ــاللة الكل لس
ــم  وأقي ــطى.  الوس ــيا  آس
ــدال  بإس ــاص  خ ــال  احتف

ــع  ــال الواق ــن التمث ــتار ع الس
ــي العاصمة  مبنطقة حديثة ف

ــث  ــاد، حي ــق أب عش
ــم على  وضع اجملس
ــرض  تع ــدة  قاع

ت  ــا ه يو فيد

لهذه الساللة من الكالب، علما 
أن التمثال صنع من البرونز إال أنه 
طلي بطبقة من الذهب عيار ٢٤ 
ــف بيان صادر عن  قيراط. ووص
حكومة تركمانستان التمثال 
ــم االحترام  ــد قي ــه يجسّ بأن
والقلب  ــجاعة  والش والشرف 
الرائعة،  الودود لهذه احليوانات 
ــبما نقلت صحيفة ديلي  حس
ميل البريطانية. وأضاف البيان 
ــوء  الض ــلط  يس ــال  التمث أن 
ــر األمة  ــا في مصي ــى دوره عل
ــة التي حتتلها في حياة  واملكان

التركمان.
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

متابعة / البينة الجديدة
ــية  ــراض الرئيس ــمل األع تش
ــا  كورون ــروس  بفي ــة  لإلصاب
املتواصل  ــعال  الس املستجد 
ــتي  حاس ــدان  وفق ــى  واحلم
الشم والذوق والشعور بضيق 
ــس، إال أن هناك أعراضا  التنف
ــهرة كشف  «خفيفة» أقل ش
عنها في الوقت االخير مرضى 
مت تشخيص إصابتهم بكوفيد-

١٩.وسلّط تقرير لصحيفة «ذا 
ــن» البريطانية الضوء على  ص
ــة  ــة مرتبط ــراض خفيف ٤ أع
ــتجد،  ــا املس ــروس كورون بفي
ــفت عنها دراسات  والتي كش
ومصابون، مشددة على ضرورة 
احلصول على استشارة طبية 

لدى مالحظتها:
آالم َّـ البطن

أبلغ بعض مرضى «كوفيد-١٩» 
بتعرضهم آلالم في البطن قبل 
ــي األعراض املعروفة  ظهور باق
ــة  دراس ــارت  للمرض.وأش
ــة األميركية  ــي اجملل ــرت ف نش

ــي،  الهضم ــاز  اجله ــراض  ألم
ــد يعانون من  إلى أن املرضى ق
مشاكل في اجلهاز الهضمي، 
مثل اإلسهال، عندما يصابون 
ــل  كورونا.وحلّ ــروس  بفي
ــة  الدراس ــون في هذه  الباحث
ــا مصابني  ــات ٢٠٤ مريض بيان
ــي  هوب ــة  ب مقاطع ــا  بكورون
ــفوا أن ٤٨٫٥  الصينية، واكتش
ــة منهم قد وصلوا إلى  في املئ

ــفى وهم يعانون من  املستش
ــي  ــاز الهضم ــاكل باجله مش

كاإلقياء واإلسهال.
التهاب َّـ العينني

ــة  ــة البريطاني ــت اجلمعي قال
ــف واألذن واحلنجرة،  األن لطب 
ــني  ــة الع ــاب ملتحم إن الته
ــراض اإلصابة  قد يكون من أع
أن  ــى  عل ــددة  مش ــا،  بكورون
ــان «بوابة»  ــد تكون العينني ق

ــم  جلس ــروس  الفي ــول  دخ
اإلنسان.

ضباب الدماغ
ــراض اإلصابة بـفيروس  من أع
كورونا والتي ال يعرفها كثيرون 
ــاق  ــاغ» أو اإلره ــاب الدم «ضب
ــغ مصابون  أبل العقلي، حيث 
ــم  تركيزه ــتوى  مس ــع  بتراج
ــد أيام من  ــى نحو كبير بع عل
ــعور باحتقان في اجليوب  الش

األنفية والصداع.
التعب الشديد

ــد-١٩  بكوفي ــون  مصاب ــغ  أبل
ــديد  ــعورهم بتعب ش عن ش
ــراض األخرى  ــور األع قبل ظه
ــة  املعروفة، حيث ذكرت دراس
ــي مجلة  ــا ف ــرت نتائجه نش
ــة األميركية  ــة الطبي اجلمعي
إلى أن ما يقارب ٤٤ في املئة من 
ــفيات  ــن نقلوا للمستش الذي
وثبتت إصابتهم بكورونا كانوا 
ــب واإلرهاق  ــن التع ــون م يعان
والغثيان، لدرجة عجز كثيرين 

منهم عن الوقوف.

بغداد / البينة الجديدة
ــي  ف ــة  الثقاف ــؤول  ــف مس كش
ــي العراق،  ــكو ف منظمة اليونس
برندان كسار،عن أن املنظمة تدرس 
حالياً ١٢ موقعاً مرشحاً للدخول 
ــي  العامل ــراث  الت ــة  الئح ــن  ضم
العراقية منذ  السلطات  قدمتها 
ــار  ــة اآلن، وأش ــنة ٢٠٠٠ ولغاي س
كسار الى أن هناك عملية ترشيح 
ــب اتباعها لكل موقع  كاملة يج
ــة التراث  ــي قائم ــه ف ــم قبول ليت
ــؤولية حكومة  العاملي، وهي مس
العراق. وتضم الئحة املواقع الـ١٢: 

ــتوطنة  مس ــة،  العمادي ــة  مدين
ــور من العصر احلجري  بيستانس
ــة لنهر  ــح تاريخي ــث، مالم احلدي
ــداد الرصافة املمتدة  دجلة في بغ

ــتنصرية الى  ــة املس ــن املدرس م
ــد اللش،  ــي، معب القصر العباس
ــل  املوص ــة  مدين ــور،  نيب ــرود،  من
ــوى القدمية،  ــة، مدينة نين القدمي

حصن األخيضر، موقع ذي الكفل، 
ــالم في النجف،  مقبرة وادي الس
ــب  ــار بحس ــد كس ــط. وأك واس
أن»اليونسكو  الرسمية،  الوكالة 
ــد الدولي، إلى  تدعو، على الصعي
ــة التراث الذي  زيادة الوعي بقضي
ــروعة من  ــل بطريقة غير مش نُق
ــكو حظر  العراق، ودعمت اليونس
جتارة القطع األثرية من العراق، ومت 
ــيق مع اإلنتربول ومنظمة  التنس
ــأن مساعدة  اجلمارك العاملية بش
ــاره املهربة في  العراق في إعادة آث

اخلارج».

متابعة / البينة اجلديدة
ــزواج، وطلبت من  ــار ال ــارج إط ــة حملها خ ــة عربي ــت فنان أعلن
مجتمعها عدم االنتقام من طفلتها ووصفها بأنها «ابنة حرام».
ــنة)  ــة عطية (٢٩ س ــية عائش ــرت املمثلة واملغنية التونس فج
ــابها الرسمي  مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كتبت على حس

ــهر الرابع، وأن هذا احلمل  ــتغرام» أنها حامل في الش على «إنس
حدث «خارج نطاق الزواج».وكتب عائشة منشورا على حسابها 
الذي يتابعه أكثر من ٢ مليون متابع، «حكايتي ماهيش (ليست) 
بعيدة على حكايات قبلي، وانشاء اهللا عندي طرف أمل متصيرش 
ــنا قصة حب من  ــي بالزواج، وعش ــا حبيت راجل وعدن ــدي. أن بع

ــي)... محبنيش...  ــا وخالني (تركن طرفي أنا، وحبلت منو أما مش
ــيعترف  ــتعرف ببنتي و اال ال ( هو س ــرش (ال أعرف) بش يس ومنع
ــة «بالقانون أكيد بش إكون بوها (هو  ببنتي أم ال».وتابعت عائس
ــا). أما قدام الناس؟؟؟ و قدام عايلتي في مجتمع ال يرحم، ال  أبوه

بش (هو) يرحمني وال بش يرحم بنتي».

A@CxaÎã@ÊÎÖD@bË‹ª@Â‹»m@ÚÓ�«@Úíˆb«@

تعزي اسرة حترير جريدة ( البينة اجلديدة) وعلى رأسها 
ــف  ــد الوهاب جبار) بأس ــس التحرير ( عب ــل رئي الزمي
ــاعر واالعالمي الزميل (وليد حسني) لوفاة  شديد الش
ــرض المّ به  ــي» اثر م ــقيقه «احلاج عل ــور له ش املغف
ــد الراحل ومثواه  ــائلني اهللا الرحمة واملغفرة للفقي س

اجلنة وانا هللا وانا اليه راجعون.

ÚÌå»m

بغداد / البينة الجديدة

ــة  مفوضي ــت  اعلن
في  ــان  االنس ــوق  حق
ــراق، ان عام ٢٠٢٠  الع
ــرا  كبي ــا  كم ــهد  ش
في  ــاكات  االنته ــن  م
ــات  ــن ملف ــد م العدي

حقوق االنسان.وقال عضو املفوضية فاضل الغراوي في بيان، 
ــاكات في  ــد من االنته ــهد العدي ــام ٢٠٢٠ ش ان»ع
ملفات  حرية الرأي والتعبير والعنف االسري  
وانتشار اخملدرات وارتفاع حاالت االنتحار  
اضافة الى االنتهاك االكبر في ملف 
الصحة من خالل تفشي جائحة 
ان»تداعيات  ــاف،  كورونا».واض
ــت  خلف ــاكات  االنته ــذه  ه
ــا»، مبينا ان»  االف الضحاي
مدعوة  العراقية  احلكومة 
ــض  وتعوي ــاف  انص ــى  ال
ــة  ومعاجل ــا  الضحاي
االنتهاكات التي حصلت 
ــوق  حق ــة  بيئ ــز  وتعزي
العراق مبا  ــان في  االنس
يكفل حقوق املواطن».
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